
Pagarba ir problema
Iškeliavimas iš gimtojo krašto yra našta ir kartu didi galimy

bė. Našta, nes žmogus ne tiktai yra slegiamas savojo krašto ilge
sio, bet ir praktinių problemų, kurios lengviau sprendžiamos gim
tojoj aplinkoj. Iškeliavimas yra didi galimybė ta prasme, kad at
siveria nauji, platesni horizontai. Ypač tai pajunta mažo krašto 
žmonės. Atsidūrę dideliuose kraštuose, jie pamato, kad siekti ga
lima žymiai toliau ir plačiau nei savajame. Bet su didesnėm ga
limybėm padidėja ir pastangų įtampa. Svetimame krašte žmogui 
tenka pasitempti dvigubai ir net trigubai, nes reikia atlikti kasdie
nės duonos tarnybą ir į ją atsirėmus kopti į didesnes gyvenimo 
augštumas. Per ilgus metus tai išsemia jėgas, čiagimiai, kurie 
pasitenkina kasdienės duonos masto gyvenimu, tos įtampos nejau
čia. Jų gyvenimas ribojasi darboviete, televizija, sportu, Žvejy
ba... Kai toliau bei augščiau siekiantieji įtemptai dirba ir po 
tarnybinės dienos valandų, siauru gyvenimo ratu pasitenkiną il
sisi. Jie, kaip ir visi, patiria nuovargį, bet nepažįsta tos įtampos, 
kuria gyvena veržlieji, siekią pilnesnės gyvenimo prasmės. Dvi
guba ar triguba našta žmogų neišvengiamai greičiau išsekdina, 
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ar nevertėtų mūsų veržliesiemJMiąugiau paisy
ti fizinio tavo pajėgumo ir, antra, kas toliau? Kan vienam mirus 
ateis kita#— aišku. Juk sakoma: “mirė karalius — tegyvuoja ka
ralius”. Bet kito atėjimas reiškia pirmiausia tinfcfflumą bei pasi- 

prįižinti, kad dr. A. TrimakassaVo tinkamumą 
yadovagitil&tuvos laisvinimo kovai mūsų sąlygomis pilnai įrodė 

į. Jis tam buvo pasiruošęs ir “ —
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įmecų. Jis tam Puvo pasiruošęs ir mogslimu, ir visuo- 
politiniu, ir diplomatiniu ir ideologiniu požiūriu. Jis 
itinis vadas, šaukiąs tautą kovon, bet ramus, apdai- 
žmogus, mokąs perdaug neprasikiš“ ' 

yjpus^klirie politiniame darbe kar 
Jis buvo fr pakankamai

vieton kitas su nemažesnėm kvaMfika^flįa?.*^

Tai klausimas, kuris savaimingai kyla visų galvose. Visi ti
kimės, kad ateis vyras, kurio reikia šiuo momentu. .O momentas 
tikrai svarbus. Mūsų Lietuvos laisvinimo vadovybė šiuo metu rei
kalinga ypatingai tvirtos, apdairios, apjungiančios ir reformuo
jančios rankos. Kova už Lietuvos nepriklausomybę pasunkėjo. Di
džiųjų kraštų politika mažųjų nebemato, nebent tuos, kurie pa
tenka* didžiųjų žaisman. Lietuvą, deja, nėra tokių tarpe. Jon nie
kas nesiruošia siųsti Jungtinių Tautų karinių dalinių, nes sovie
tiniai nieko neįsileidžia. Atrodo, kad dar nearti tas metas, kad so
vietai paklustų Jungt. Tautų sprendimui. Tai reiškia, kad mūsų 
kova gali būti dar ilga. Tokiai distancijai ir reikėtų planuoti mū
sų laisvės kovą užsieniuose, kiek ji mums galima. Be vadovaujan
čių asmenų tai nėra įmanoma. Svarbu tad turėti vieningą laisvi
nimo vadovybę, kurią pripažintų mūsų sąlygose ne daugumą, o' 
visi tikri lietuviai. Tada galėsime reikalauti ir kitų pripažinimo. 
Dabar kaip tik metas blaiviai ir iš esmės pažiūrėti i problemą ir 
ją išspręsti. Susitvarkykime pirmiausia savo namuose ir rikiuoki
me visas turimas jėgas Lietuvai laisvinti. Tam susitvarkymui bu
vo siūlyta Įvairių galimybių, bet jos iki šiol neišėjo iš svarstymų 
stadijos. Ir jos niekad neišeis, kol partinė dvasia pirmaus. Jos 
miglose tūno didieji Lietuvos reikalai. Seniai jau laikas spręsti 
bendroj lietuviškoj šviesoj. Visi mūsų politikai pagaliau tik joje 
turėtų matyti Lietuvos laisvinimą. Pr. G.

Kas naujo Kanadoje?
Ekonominis gerovės lygis Ka

nadoje nemažėja, tačiau Kana
da mažai turi vilties patekti vėl 
antron vieton pasaulyje, nes ki
ti kraštai bando pralenkti. Per 
eilę metų Kanada po JAV buvo 
antroje vietoje, dabar, Švedijai 
pralenkus, liko trečioje ir labai 
nedidelis skirtumas liko tarp 
Kanados ir V. Vokietijos.

Atlyginimai ir pragyvenimo 
išlaidos visą laiką kyla. Darbo 
unijų atstovai reiškia protestą, 
kad darbininkai, kainom kylant, 
yra išnaudojami. Statistika bet
gi rodo visai ką kita. Paskutinių 
2 metų laikotarpyje pragyveni
mo lygis pakilo 3,7%, o atlygi
nimai — 9,8%.

Karinės prievolės klausimas 
buvo iškeltas parlamento sesijo
je, nors praktikoje sunku tikė
tis, kad toks įstatymas būtų pri
imtas. Didžiausia iš to nauda bū
tų abiejų krašto kalbų ir kultū
rų suvienodinimas. Karinės 
prievolės metu, kuris truktų 2 
metus, skirtumai tarp anglų ir 
prancūzų kilmės kanadiečių 
šiek tiek išsilygintų.

Komunistinė Kinija dar įieš
ko pirkti javų Kanadoje. Pasi
rašyta sutartis, pagal kurią Ka
nada pardavė Kinijai miežių už 
$18,5 mil.

Vedamos derybos su Vienos 
opera, kurią norima atsikviesti 
Montrealin 1967 m. pasaulinės 
parodos metu.

Finansų min. W. Gordon pa
reiškė, kad ateinančių finansi

ji?Be to, rei-

i ir ypač lyginti 
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nių metų laikotarpyje vyriausy
bės išlaidos sieks 8 bil. dol. Tai 
viena didžiausių metinių išlai
dų sumų Kanados biudžete. Vi
sose srityse numatoma išleisti 
žymiai daugiau, negu pr. me
tais, išskyrus krašto apsaugos 
ministeriją, kurios biudžetas su
mažintas $80 mil.

Tabako augintojai Ontario 
prov., kur nemaža ir lietuvių tu
ri tabako ūkius, pergyvena kri
zę. Tabako b-vės, turėdamos dar 
20 mil. sv. perteklių iš 1962 m., 
ir iš viso cigarečių rinkai mažė
jant, pradėjo mušti kainas. Ūki
ninkai sustabdė pardavimą, pra
dėjo protestuoti, skųsdamiesi 
vyriausybei.

Keleivinių lėktuvų bendrovės 
“Trans-Canada Air Lines” var
das pakeičiamas į “Air Canada”. 
Naujas vardas tinka abiem kraš
to kalbom, nors dar praeis kiek 
laiko, kol jis oficialiai Įsigalios.

Automobilių nelaimėse visoje 
Kanadoje 1963 m. žuvo 4200 
asmenų. Tai vidutiniško mieste
lio dydis.

Įvairūs prekių Įpakavimai bu
vo kritikuojami parlamente. 
Tos pat rūšies sausainiai pvz. 
kainuoja 33 et.; vienoj dėžutėj 
kainuoja 38 et., kitoj — 40 et.

- Pažiūrėjus Į dėžutes matosi, kad 
viena sveria 614 uncijos, kita — 
714, trečioji — 714. Tas pats su 
kitom prekėm: 14 uncijų, 1614, 
20, 2014 ir 34 uncijos. Kainos 
irgi skirtingos. Kuris geresnis 
pirkinys? Sunku susigaudyti.

Lietuvos žemės 
žiupsnis jos 
laisvintojui

VLIKo pirm. a.a. dr. A. Trima
kas palaidotas Brooklyne iš liet. 
Apreiškimo par. bažnyčios bend
rose miesto kapinėse kovo 2 d. 
Išvakarėse St. Aromiskio laidotu
vių namuose įvyko atsisveikini
mas su velioniu. Pasakyta 17 kal
bų. Neprikl. Lietuvos vardu atsi
sveikino jos atstovas J. Rajeckas, 
VLIKo — J. Audėnas, LLK — V. 
Sidzikauskas, ALTos atstovas, 
Toronto liet, visuomenės — J. 
Matulionis ir kt. Taip pat kalbė
jo pavergtųjų tautų, latvių ir estų 
atstovai. Pamaldas laikė giminai
tis kun. K. Trimakas, SJ, asistuo
jamas kun. V. Dabušio ir kun. V. 
Pikturnos. Į kapus palydėjo dide
lis būrys tautiečių.

Lietuvos atstovo kalba
Kaip laisvės kovotojui Lietu

vos atstovas J. Kajeckas atvežė 
žiupsnelį laisvosios Lietuvos že
mės. Atsisveikinant jis kalbėjo:

“Pirmą kartą gyvenime man 
tenka liūdna proga žodį tartį. Iš 
arti ir toli susirinkome išreikšti 
pagarbą žmogui, su kuriuo mus 
jungia keleriopi saitai. Sugužė
jome išreikšti padėką ir tarti at
sisveikinimo žodį ištikimam Lie
tuvos sūnui, kovojusiam gerą ir 
pavyzdingą kovą dėl Lietuvos su
vereninių teisių atstatymo. Vos 
pereitą mėnesį Mielasai Antanas 
pareiškė man norą atlikti metinę, 
tradicinę kelionę į Vašingtoną 
tikslu pasibelsti į augštų angų 
duris Lietuvos ir tautos reikalais. 
Jis norėjo paremti ir pagreitinti 
lietuvių tautos ilgų metų vilčių 
ir ilgesio realizavimą. Sutarėme* 
kad tai įvyktų Vasario 16 d. 
minėjimo darbų.

Mirties angelas panoro kitaip. 
Jis nukreipė jį į tolimesnę kelio
nę, kita kryptimi. Nusviro galva, 
kuri ilgai atsidėjusi planavo, kaip 
geriam ir efektingiau pasitarnau
ti savo tautai. Sustojo plakusi 
širdis, kuri Lietuvą karštai my
lėjo, dėl jos daug kentėjo ir jai 
nenuilstamai aukojosi savęs ne
taupydama. Velionies netekę il
gai jausime didžiulę spragą, ku
rią jis paliko Lietuvos laisvini
mo veikloje ir kitose srityse ...”

VLIKo atsisveikinimas
VLIKo vardu J. .Audėnas:
“Velioni Antaną Trimaką ne

lauktoji mirtis pakirto tada, kai 
tarptautinėje padangėje naujai 
atsirandą nepalankūs tamsūs de
besys juo toliau, juo labiau ap
temdina Lietuvos laisvės kovų 
kelius ir priemones. Staigi ir ne
tikėta VLIKo pirmininko mirtis 
paliko didelę spragą mūsų šventų 
kovų fronte. Bet velionies Anta
no tvirtybė kovoje ir nepalaužia
mas tikėjimas tos kovos prasmin
gumu iki galutinės pergalės turė
tų atversti tuo abejojančius ir 
stiprinti su juo drauge kovojan
čius.”

SUDEGĖ MARIANAPOLIS
Liet. Tėvų marijonų vad. augš- 

tesn. mokyklos centriniai rūmai 
buvo sunaikinti gaisro kovo 5 d. 
Spėjama, kad gaisras kilo studijų 
kambaryje nuo elektros laidų*. 
Jis prasidėjo apie 2 v. naktį ir su
naikino mokyklos klases, biblio
teką, koplyčią, dokumentus. Už
duso nuo dujų brolis A. Kinsgai- 
la; vos išsigelbėjo ved. kun. J. 
Petrauskas, prefekt. kun. K. Ku- 
kelis ir br. J. Banys.

Laivas su radijo siųstuvu Pabaltijui
Latvių veikėjas dr. R. Paegle 

iš JAV atsiuntė platesnę infor
maciją “TŽ”, kurioje išdėsto sa
vo samprotavimus apie planuoja
mą radijo siųstuvą iš laivo į Esti
ją, Latviją ir Lietuvą. Planas esąs 
tik pradinėje stadijoje ir randąs 
susidomėjimo ypač latvių jauni
mo sluogšniuose. Pasak jo, fi
nansiškai planas visai įmanomas 
susidėjus visiem trim Pabaltijo 
kraštam. Esą būtų galima nupirk
ti laivą ir surasti valstybę, kuri 
sutiktų ji globoti bei duoti savo 
vėliavą. Per tokią valstybę taip 
pat būtu galima gauti atitinkamą 
radijo bangų ilgį, paskirstomą 
per Jungt. Tautas. Be to, tokia 
globojanti valstybė turėtų ginti 
laivą ir nuo sovietinių puolimų 
JT. Plano autoriaus manymu* 
rasti tokią valstybę būtų galima

Marijos Nekalto Prasidėjimo bazilika Vašingtone, kurioje šalia 
kitų tautybių įrengiama ir lietuvių koplyčia.

Pabaltiįys Skandinavijos šešėlyje
Chruščiovas yrą rimtai užsigei

dęs pamatyti Skandinaviją, todėl 
šiuo metu i čia nukreiptas ir ypa
tingas jo propagandistų dėmesys. 
Išleisdamas Danijos premjerą 
Kragą, jis tikino, kad su malonu
mu keliausiąs Skandinavijon. Už 
tą malonumą jau iš anksto, nors 
šykščiai, bet visdėlto sutiko pa
daryti danams porą simboliškų 
nuolaidu.

Chruščiovo nuolaidos
Viena nuolaida — leidimas 

trims danų kilmės sovietų pilie
čiams išvykti iš “rojaus” pas gi
mines Danijoj. Be to, vienam Da
nijoj gyvenančiam asmeniui, ku
rio pavardė neskelbiama, sovie
tai sutiko leisti... aplankyti sa
vo šeimą Sovietijoj.

Kita nuolaida kiek paliečia ir 
mus. Po ilgų derybų sovietai su
tiko bent dalinai atsilyginti už 
nusavintą danų, nuosavybę Pabal
tijo valstybėse, vakarinėje Ukrai
nos dalyje, Gudijoj ir Prūsijoj. 
Už tai bus išmokėta 70.000 dole
rių, laikant klausimą galutinai iš
spręstu. Aišku, jog danų reikala
vimai buvo kur kas didesni, teko 
pasitenkinti sandėriu, kuris kai- 
ką vis-tiek nustebino. Juk dery-

P. Amerikoj arba Afrikoj.
Radijo siųstuvas laive būtų tuo 

patogus, kad galėtų judėti ir siųs
ti programas i okup. kraštus iš 
patogiausios pozicijos. Laivas ga
lėtų sustoti Vakarų uostuose ir 
savo buvimu priminti Baltijos 
kraštų okupaciją. Ypač tai galėtij 
padaryti JAV pavergtųjų savai
tės metu — pasikviestų amerikie
čių pareigūnus ir kt. žymesnius 
svečius. Laivu ir siųstuvu domė
tųsi spaudos žmonės, kuriems bū
tų puiki proga rašyti apie Balti
jos kraštų okupaciją. Susidomėji
mą didintų ir ta aplinkybė, kad 
tokio laivo plaukiojimas jūrose 
būtų susijęs su pavojais iš sovie
tų pusės. Viso pasaulio dėmėsi 
atkreiptų jis tais atvejais, kai 
Chruščiovas ar kuris kitas augš- 
tas sovietų pareigūnas atplauktų

J. GRIKIS
Mūsų korespondentas Švedijoj

bos vyko jau seniai. Paskutinį 
kartą, dar šiemet sausio mėn. de
rėtasi ištisas tris savaites be jo
kių vaisių. šioje vietoje gali
ma pažymėti, kad panašias dery
bas tebeveda ir Švedija dėl savo 
piliečių turto Lietuvoje, Latvijo
je ir Estijoje. Atsakydama į “Da- 
gens Nyheter” pasiteiravimą, už
sienio ministerija pareiškė, kad 
didesnė dalis švedų reikalavimų 
buvusi patenkinta, bet likusioji 
dalis tebesanti dar nesutvarkyta.

Astronautai Švedijoj
Tuo tarpu sovietai švedams do

lerių nežada, bet pasiuntė jiems 
du “linksmuosius brolius” — Ga- 
gariną ir BykovskĮ, kurių sutiki
mu pasirūpino gerai organizuo
ta švedų-sovietų draugija. Vi
siems aišku, jog astronautai čia 
atvyko tam, kad paruoštų palan
kesnę dirvą artėjančiam Nikitos 
vizitui. Krito į akis organizatorių 
pastangos laimėti jaunimo simpa
tijas, todėl ir buvo vedžiojami vi
sur, kur jaunimas sutinkamas: po 
sporto stadijonus, mokyklų ir šo

į kuri uostą ir rastų pašonėje 
“Baltijos Balsą”. Be to, šitokio 
laivo vizitai Amerikos ir Europos 
uostuose galėtų patarnauti ir lė
šų telkimui.

Turėjimas savarankiško radijo 
siųstuvo esą daug padėtų sovietų 
pavergtų kraštų išlaisvinimui. 
Juo galėtų naudotis laisvieji es
tai, latviai ir lietuviai nepriklau
somai nuo JAV. O jeigu kas ne
patiktų laivo vėliavos valstybei, 
užtektų pakeisti vėliavą. Jei “Bal
tijos Balsas” būtų Įrengtas ku
rioje nors valstybėje, pasikeitus 
pastarosios politikai reikėtų 
kraustyti visą siųstuvą kitur.

Panašus planas buvo keliamas 
ir seniau, bet niekad jis nebuvo 
pakankamai išstudijuotas. Vertė
tų bent dabar ji vispusiškai ap
svarstyti.

Savaitės įvykiai
GRAIKŲ - TURKŲ KOVOS KIPRE JAU DAROSI KRUVI

NOS. Ginkluoti susirėmimai tarp abiejų grupių padažnėjo ir 
gali išsiplėsti į civilinį karą. Praėjusį savaitgalį didžiausias su
sirėmimas įvyko Ktma mieste, kur žuvo 7, sužeista 20 asmenų.

Įsisiūbavusių grupių raminti jau atvyko JT gen. sekretoriaus 
paskirtas gen. Įeit. Gyani, indietis. Britų karių padedamas, jis 
sudarė paliaubas, kurių metu tame mieste buvo pasikeista 
įkaitais; turkai grąžino 265, graikai — 49. Jungt, Tautų ka
riuomenė Kiprui raminti dar nesudaryta. Pakviestosios vals
tybės delsia įsipareigoti, nes maža vilties, kad per 3 mėn. 
ten bus atstatyta tvarka. r
Sov. Sąjungoj prasidės dar di
desnė kova su religija. Oficio

zas “Pravda” praneša, kad kova 
prieš religiją įgaus naujas for
mas ir bus sustiprinta. Universi
tetuose ir mokytojų institutuose 
ateizmas bus Įvestas į istorijos, fi
losofijos skyrius. Pilnas ateizmo 
kursas bus įvestas mokyklose, ku
riose bus apmokoma komunistų 
partijos, komsomolo ir vyriausy
bės pareigūnai. Visi, kurie susi
duria su betkokiu auklėjimu ir 
švietimu, bus iš naujo indoktri- 
nuojami ir mokomi, kaip kovoti 
su religija; tai palies mokyklų ir 
darželių mokytojus, rašytojus, 
artistus* žurnalistus ir net gydy
tojus. Prie komunistų partijos 
steigiamas ideologijos* skyrius, 
kuriam vadovaus partijos veikė
jas Iljičev. Taip pat bus Įkurtas 
moksfinio ateizmo institutas. Tai 
tokia skelbta bolševikų “sąžinės 
laisvė”: ateizmas gauna valsty
bės visuotinę paramą, o visos ti
kybos yra persekiojamos.

Chruščiovas praneša, kad Sov. 
Sąjungoj bus panaikinti Stali
no įvesti pasai, vietoj jų bus 

Įvesti “darbo irisai”. Koks* tarp 
jų skirtumas, nežinoma. Pilietis- 
vergas turės visada su savim jį 
turėti. Tai esanti Lenino idėja! 
Esmė ta pati, o forma kita.

Mirė Graikijos karalius Pau
lius, valdęs nuo 1947 m. ir su

laukęs 62 metų. Savo kilme nieko

kių sales. Astronautai klauniškai 
šypsojosi, juokavo su laikrašti
ninkais, pozavo kaip savo rūšies 
kino žvaigždės, o visas tas rekla
minis triukšmas aplink juos su
darė savotišką karnavalo nuotai
ką.

Vizitas ir grasinmai
Atrodo, jog šią nedėkingą dir

vą teks dar gerokai Įdirbti, kad 
tie, kurie neša tiesioginę atsako
mybę už tai, galėtų ramiai mie
goti Chruščiovo skandinaviško
sios išvykos išvakarėse.

Švedų spaudos pranešimais, 
vyriausybė yra gavusi grasinimo 
laiškų ryšium su Nikitos vizitu. 
Todėl jau dabar griebiamasi visų 
galimų apsaugos priemonių. Vi
zito metu visa policija pereis tie- 
sioginėn valdžios žinion. Vidaus 
reikalų ministerijos priežiūroje 
sudaryta ypatinga vadovybė, ku
rios užduotis suderinti saugumo 
ir viešosios tvarkos policijos vei
kimą.

Bus paliesti pabėgėliai?
Nors visi tie pasiruošimai atlie

kami tyliai, tačiau “Dagens Nyhe
ter” jau rašė, kad “tam tikra” as
menų kontrolė būsianti reikalin
ga. Pirmoje eilėie, to paties laik- 
raščio teigimu, ji paliesianti pa
bėgėlius iš “Rytų bloko kraštų”. 
Tain nat svarstoma sustiprinti 
pasienio kontrolę, nes Chruščiovo 
vizito laikas sutampa su didžiąja 
turistų srove. Kiek žinoma iš 
ankstesnių Chruščiovo kelionių, 
pasiruošimų darba prižiūrintys 
sovietu saugumo pareigūnai sten
giasi atitinkamo krašto organus 
paveikti, kad paspaustu jiem ne
patogius pabėgėlius. Iki šiol vis
dėlto dar neteko patirti kokiu 
nors nenaprastu tos rūšies prie
monių. Lvgiai krinta i akis ir la
bai santūri laikvsena Svediioie 
gvvenančiu pabėgėlių tarne. Ką 
tai i$ tikrinu reiškia — slepiama 
staigmena ar visišką abejingumą, 
neverta snėlioti.

Angyvendins pilvje
Oficialiam sutikimui organi

zuoti komiteto nirmininku yra 
teisingumo min. H. Kling. Snau- 
dos pranešimus ame gautus gra
sinimus iis atsieita komentuoti 
Jis pareiškė, kad Chruščiovas su

graikiško neturėjo — buvo danų 
dinastijos ir giminiavosi su Vo
kietijos kaizerio ir Rusijos carų 
šeimomis. Visą savo gyvenimą 
nuoširdžiai kovojo už graikų tau
tos teises. Ypač stipriai kovojo su 
bolševikais, kurie savo laiku mė
gino užgrobti valdžią ir Graiki
joj per ten pasiųstus partizanus.

Prisaikdintas naujasis Graiki
jos karalius Konstantinas, ku- 

paprastai yra vadinamas “Tino”. 
Jis yra pasižymėjęs sportininkas 
ir yra 6 pėdų 3 colių ūgio. Šiuo 
metu jis yra jauniausias pasauly
je karalius — tik 23 metų amž.

Anglijos rinkimų į parlamentą 
laukiama birželio-liepos mėn. Ti
kimasi Darbo partijos laimėjimo, 
nors konservatoriai, vadovaujami 
savo naujo min. pirm, nemano 
lengvai pasiduoti. Jie remiasi 
šiuo metu trimis faktoriais: 1. 
ūkine gerove, kuri šiuo metu yra 

nija, kuri paskutiniu metu page
rėjusi konservatorių naudai; 3. 
paskutiniais vietinių savivaldy- 

ir vėl lankėsi Vietname. Ten 
konstatuojama, kad šiaurės viet
namiečiai partizanai naudojasi 
kiniečių ginklais. Dabar eina 
klausimas, ar pietiečiai eis į 
šiaurę, kur valdo komunistai. 
Kartu su McNamara lankėsi gen. 
Taylor ir kiti augšti JAV valdžios 
pareigūnai. Jie konstatavo padi
dėjusią pagalbą komunistams iš 
šiaurės. Amerikiečiai taip pat ke
tina sustiprinti savo paramą P. 
Vietnamui.

Didėja pasaulyje . susirūpini
mas dėl raud. Kinijos vaid
mens pasaulio įvykiuose. Ma

noma, kad jau šiandien Kinija 
ūkiniu atžvilgiu yra trečioji jėga. 
Ji turi geriausią pasaulyje armi
ją, tik stokoja lėktuvų, ir todėl 
gali vesti tik vietinės reikšmės 
karus. Sov. Sąjunga jau yra ne
tekusi vadovaujančio vaidmens 
net ir komunistų pasaulyje. Pran
cūzijos pripažinimas raud. Kini
jos išmušė iš rankų ginklus Ame
rikai, norinčiai apsaugoti pietinę 
Aziją nuo komunistinės grėsmės. 
Esą taika Azijoje bus Įmanoma, 
jei JAV sutiks atitraukti savo ka
rines jėgas iš P. Vietnamo, Lao
so ir Formozos. Tokie yra raud. 
Kinijos reikalavimai. R. Kinijos 
premjeras čuenlai praleido devy
nias savaites bevažinėdamas Afri
koje ir Azijoje stiprindamas sa
vo Įtaką.

JAV sąjungininkai — Britani
ja, Prancūzija, V. Vokietija, Ita
lija ir Kanada plečia prekybą su 
Kuba ir nuo 1962 m. ją padvigu
bino. Aplamai, Vakarai stengiasi 
(be Amerikos) prekybą su komu
nistiniu pasauliu didinti, nežiū
rint i tai, kad toji prekyba stip
rina komunistus, kurie tikisi atei- 
ti pas tuos pačius vakariečius sa
vo aukso atsiimti.

savo artimaisiais palydovais 
Stockholme būsiąs Įkurdintas Ha
gos pilyje. Tuo tarpu, atrodo, dar 
nežinoma, kiek asmenų su juo 
atvyks. Aišku, jog visiems vietos 
pilvje neužteks. Esą tikra, kad 
kaikurios baldų firmos reklamos 
tikslu norėtų ta proga pasinaudo
ti ir apstatyti savo baldais Chruš
čiovo buveinę. Kadangi sovietų 
premjeras, kaip žinoma, labai do^ 
misi žemės ūkiu, tai vienas iš 
pirmųjų programos punktų nu
matytas* apžiūrėjimas moderniš
kai vedamos kiaulių farmos. Tik 
kaikas jau iš anksto tvirtina, kad 
čia laukiąs jo nusivylimas. Mat, 
Chruščiovas dar visai neseniai 
yra pareiškęs savo susižavėjimą 
lašininėmis kiaulėmis, o Skandi
navijoje. priešingai, labiau mėgs
tamos liesosios ... Bet negi tai 
būtų vienintelis ir pats didžiau
sias nusivylimas?
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G> RELIGINIAME GY/IAIIMI
. • Lietuvio kryžius pasaulinė

je parodoje, šiais metais Niujor
ke įvyksiančios pasaulinės paro
dos Vatikano paviljono viršūnė 
papuošta imponuojančiu 42 pė
dų augščio ir 4000 svarų svorio 
kryžiumi, kurio autorius yra 
dail. V. K. Jonynas.

• Žydai gina Pijų XII. Vasa
rio 26 d. Niujorko Brooks At
kinson teatre pasirodęs vokie
čio protestanto, jaunystėje pri
klausiusio nacių organizacijai, 
Rolf Hochhut kontroversinis ir 
Pijų XII šmeižiąs veikalas “The

. Deputy” susilaukė ypač gyvos 
reakcijos iš Brooklyno žydų 
bendruomenės, didžiausios viso
je Amerikoje. Pasmerkdama 
veikalą, kaip priešingą istorinei 
tiesai, žydų bendruomenės va
dovybė pabrėžė, kad visi, perką 
bilietus į minėtą vaidinimą, da
ro žalą krikščionių ir žydų ge
riem santykiam.

• Liturginis sąjūdis P. Ame
rikoje. Didžiausia kliūtis gyves- 
niam liturginiam sąjūdžiui P. 
Amerikoje — kunigų trūkumas. 
Dalyvavimas liturgijoje ir jos 
supratimas ten įvairuoja pagal 
atskirų kraštų ir'net sričių skir
tingumus. Kaikurios reformos 
ten buvo jau pritaikytos ir anks
čiau. Pvz. 1962 m. šv. Sosto bu
vo patvirtintas ritualas ispanų- 
lotynų ir portugalų-lotynų kal
bomis. 1960 m. suteiktu leidi
mu kunigai ir tikintieji Mišiose 
dalį maldų kalbėdavo gimtąja 
kalba. Kaikuriose Brazilijos vie
tovėse, kur nėra kunigų, sese
lėms vienuolėms buvo suteikta 
privilegįia dalinį Komuniją, jei . 
tik būdavo konsešrubtų ostijų.! 
Vienoje Argentinos vyskupijoje 
buvo įsteigtas institutas paruoš
ti pasauliečiams vyrams. Pasta
rieji gali sakyti pamokslus,, va
dovauti maldoms, dalinti Komu
niją. Apie tai buvo paskelbta 
P. Amerikos vyskupų konferen
cijos biuletenyje.

• Moralė filmuose. Vatikano 
dienraštyje “L’Osservatore Ro
mano” pasirodė popiežiškos fil
mų komisijos nario mons. F. 
Angelicchio straipsnis, nusi- 
skundžiąs pereitų metų daugu
mos filmų žemu moraliniu ir 
meniniu lygiu. Kažkurie filmų 
gamintojai naudoja įvairias mi
tologines, neva istorines ar ne
va biblines temas vien žiūrovų 
masėms privilioti ir prie iždo 
langelio. Lygiai nusikundžiama 
menkaverčiais filmais, užtvin
dant ekranus muskulingų “he
rojų” žygiais, grubiais primity
vių tautų papročių tendencin
gais pavaizdavimais, žiaurumo 
garbinimais. Tarp pagirtinų fil
mų ypač iškeliami Federico Fel- 
lim “8 ¥2” ir Ingmar Bergman 
“Winter Light” filmai.

• Katalikų auklėjimas parodo
je. 300 kv.'pėdų paskirta kat. 
auklėjimui pavaizduoti pasauli
nėje parodoje Niujorke. Bus pa
naudoti spalvoti paveikslai, 
magnetofonai ir pan. Paviljonui 
vadovaus mons. F. Hochwalt, lė
šas sutelks patys moksleiviai, 
išplanavimu rūpinsis R. Loewy 
ir W. Snaith b-vė.

Katalikiškasis skyrius tilps 
bendrame paviljone, kuris vaiz
duos JAV auklėjimą apskritai: 
jo praeitį, dabartį ir ateitį.

les kurijoje. Seniausias (eina 
jau 99 metus) Amerikos katali
kų savaitinis žurnalas “Avė Ma
ria” š.m. 9 nr. vedamajame iš
reiškia nustebimą Los Angeles 
kardinolo McIntyre laikysena 
rasinės lygybės klausimu. Viena 
katalikų organizacija, besirūpi
nanti žmogaus teisių gynimu, 
buvo priversta ruošti Komuni
jos pusryčius žydų bendruome
nės salėje, nes nebuvo leista pa
rapijos salėje. Tai nepirmas įvy
kis. Pereitais metais kita pasau
liečių organizacija — “Catholics 
United for Racial Equality” 
siuntė savo atstovus kūrijon ir 
prašė kardinolą padaryti atitin
kamų žygių dėl vietinės rasinės 
nelygybės. Kardinolas tai palai
kė “Įžeidžiančiais reikalavi
mais”. Jei tiesa, tokia laikysena 
nesiderina su bendra K. Bažny
čios doktrina.

• Tikybiniai sunkumai Vietna
me. Karinei revoliucijos tarybai 
pramačius paskirti min. pirm, 
kataliką dr. Ngujen Ton Hoan, 
susilaukta budistų protesto. Sai- 
gono arkivyskupas generolui N. 
Khan išreiškęs visų Vietnamo 
vyskupų nuomonę, kad būtų pa
skirtas geriausias kandidates, 
neatsižvelgiant Į jo religinius 
įsitikinimus. Gen. N. Khan 
problemą išsprendė pats paim
damas min. pirm, vietą ir pasi
rinkdamas tris vicepremjerus, 
kuriu pirmasis yra minėtas dr. 
N. T. Hoan.

• Gimdymo kontrolės piliulės. 
Bostono ginekologas dr. J. Rock 
savo knygoje ir.^pecialioje tele
vizijos programoje gynė savo 
nuomonę apie nevaisingumo pi
liulių vartojimo moralumą. 
Nors dr. Rock yra katalikas ir 
tai pabrėžia savo aiškinimuose, 
visdėlto nesutinka su K. Bažny
čios skelbiamais moraliniais 
dėsniais. Bostono kard. R. Cush
ing pakartotinai apie tai yra 
perspėjęs arkivyskupijos oficia
liame laikraštyje “The Pilot”. 
Amerikos žymesnieji moralinės 
teologijos autoritetai — Fran
cis J. Connel C.SS.R. ir John C. 
Ford, SJ, primena, kad Pijus 
XII 1958 m. rugsėjo 12 d. aiš
kiai ir tiesiogiai yra pasmerkęs 
betkokių piliulių ar vaistų nau
dojimą. Svarbiais atvejais kata
likams' priimtinas ritmo arba ka
lendoriaus metodas sulaukė žy
maus patobulinimo su “Fertili
ty Tester” pritaikymu. Techniš
kų informacijų nemokamai ga
lima gauti: Winley Morris Co. 
— 2795 Bates Road. — Suite 
102 — Montreal 26, Canada. 
Arba: Weston Laboratories, Ot
tawa, Illinois, USA.

Paruošė
Kornelijus Bučmys, OFM

AR VARGINA

Dirbtiniai dantys
SLYSČIOJA IR ERZINA?

Kom turėti nemalonumo su laisvais slysžiojan- 
čiai$ dirbtiniais dantimis, krintančiais ar kryps
tančiais jums valgant, kalbant ar juokiantis. 
Tik uždulkinkite truputi FASTEETH ant ploki- 
teliy. Šia malonūs milteliai nepaprastai padeda 
plokšteles išlaikyti patogiau ir saugiau bei 
daug tvirčiau. Panaikina kaučuko skoni bei 
sulipimo jausmų. Jie yra {arminiai (be rūgš
ties). Reikalaukite FASTEETH kiekvienoje che
minių gaminių parduotuvėje.

/. Lietuvos prisikėlimą 3 Vilniečių pasitarimas Detroite

Ateities perspektyvos
Visuomeniniame pasaulyje nė

ra pastovumo. Laiko tėkmėje ku
riasi ir griūva imperijos. Sovietai
šiame pokaryje žymiai išsiplėtė 
ir jau permetė lieptus į tolimą
sias sritis savo įtakai sustiprinti. 
Jų imperializmas susikirtoje tik 
su JAV, kurios tebejieško atra- . v • > • a♦ i • g j •

jos parodytas savarankiškumas 
Vašingtone išugdė jai didesnę ne
apykantą nei tikrajam priešui — 
sovietams. JAV — Sov. Sąjungos 
pusiausvyros laivas užplaukė ant 
seklumos. Du politinius telkinius 
j‘au ima nusmelkti beiškylantie- 
ji. Prancūzijos politikai žino, kad 
ji viena nepajėgs Europos apsau
goti ir savęs apginti. Europos ap
jungimas yra būtinybė, bet jos 
įgyvendinimas trukdomas ne tik 
svetimųjų įtakų, bet ir europie
čių nacionalizmo.

Šiuo metu prasidėjęs didysis 
žaidimas Europoje teikia vilčių 
ne tik laisviesiems, bet ir paverg
tiesiems. Ne JAV, bet Jungtinės 
Europos Valstybės gali užtikrinti 
senojo židinio laisvę ir sunaikin
ti pavergtųjų tautų grandines.

Europos tautų pasirinkimas 
aiškus: apsijungti arba vergauti. 
Charles De Gaulle Europa ligi 
Uralo nėra svajonė, bet protingo 
svarstymo išdava, šio tikslo ne-

įgyvendinus,, atsiveria kitas už-

nesites. Tai rodo ip nutildyta by
la vakarinio BerTyno, kuris stra-
tegiškai neapginamas, tačiau liu
dijantis vakarietiškojo pasaulio 
artumą.

Sovietai, nežiūrint milžiniškų 
užsienio politikos laimėjimų, per
gyvena žymius vidinius negalavi
mus. Juos išugdė ne tik kompar
tijos dogmatiškas užsispyrimas 
primesti politines užmačias ūkiui 
tvarkyti, ne tik kolchozų atsiliki
mas, pramonės negalavimai, gy
ventojų skurdas ir nedatekliai, 
bet ir lūžis žmogaus galvosenoje: 
siekimas laisvės. Naujoji komu
nistų karta žino, kad ji naudoja
si visomis pirmenybėmis, tačiau 
giliau ir jautriau svarstant dalis 
kelia klausimą, ar ši pakopa tik
rai veda į komunistinius laimė
jimus.

Termidoro kruvinasis siaubas 
jau apvaldytas, tačiau į laisvę ar
tėjama vėžlio greičiu. Ir komu
nistų galvose kyla mintis: ar 
valstybės praturtėjimas yra svar
besnis už žmogaus laisvę? šiuo 
metu komunistai rusai rašytojai 
dar neišdrįsta maištauti prieš ko
munistinę santvarką, tačiau jie 
atsargiai kelia klausimą: kuris 
yra tikrasis kelias į komunizmą? 
Žinoma, jie nutyli dabartinio 
tarpsnio nelemtį.

Didžiojoje komunizmo virtuvė
je jau gaminami įvairūs patieka
lai. Vidurio ir pietrytinės Euro
pos kraštuose apvaldytas tautinis 
komunizmas, tačiau tautiškumo 
įtaka liko neužgniaužta. Pasta
ruoju metu net Rumunija, buvu
si Maskvai ištikima, ima kelti sa
vo balsą reikalaudama didesnio 
savarankiškumo, kuris neleido 
įgyvendinti net ūkinės sandrau
gos liaudies demokratijose.

Ateities politiniame persitvar
kyme turės įtakos jėgos persva
ra ir ryžtas komunizmui išstumti 
iš sričių, kurioms svetimas rytų 
siautėjimas.

Šiame žaidime nereikia pamirš
ti pavergtos lietuvių tautos valios 
ir politinės išeivijos ryžto jai tal
kininkauti. Lietuvių tauta nūnai 
veda tyliąją kovą dėl laisvės, 
nors politinės išeivijos žodinis 
žaidimas ir politinis pasimetimas 
jai mažai

Kai priartėja ketvirtis šimt
mečio nuo Lietuvos pavergimo 
tikrai metas pasisakyti dėl mūsų 
užmojų ir sėkmės pavergtai lie
tuvių tautai talkininkauti. Ar 
praslinkę metei liudijo, kad mes 
vykdėme Dievo įsakymus mylė
ti savo motiną lietuvių tautą ir 
atlikome savo tautinę pareigą 
jai ginti nuo svetimųjų persekio
jimo?

ininkauja.

GUANTANAMO -PRESTIŽŲ SUSIKIRTIMAS
Atominių užtaisų ir raketų lai

kais laivyno bazės' neturi dides
nės reikšmės, išskyrus Guantana
mo, kur susikerta JAV ir Kubos 
diktatoriaus Castro prestižas. 
1903 ir 1934 m. pasirašytomis su
tartimis amerikiečiai Guantana
mo užsitikrino neribotam naudo
jimui. šį sutarties paragrafą ga
lima pakeisti tik 'abiejų kraštų 
bendru sutikimu. Dabartinėje si
tuacijoje, savaime suprantama, 
amerikiečiai nė nemano išsi
kraustyti iš savo prietilčio Ku
boje, o Castro negali jų išmesti. 
Jis yra atsisakęs imti metinį $3. 
386 čekį už bazės nuomą.

Doleriai ir vanduo
Jausdamas nuolatinį dolerių 

trūkumą, Castro bazę aprūpinda
vo vandeniu, 4 už šį patarnavimą 
kas mėnesį pasiimdamas $14.000. 
Vandens tiekimas nebuvo nu
trauktas net it tragiškai pasibai
gusios invazijos metu. Bazėje dir
bantieji 3.000 kubiečių diktato
riaus Castro iždą savo algomis 
kasmet papildydavo $6.000.000. 
Nutraukdamas vandens tiekimą 
dėl paskutinio incidento su žve
jybos laivais, Castro buvo pasi
rinkęs prestižu paremtą grasini
mo kelią. Jis netikėjo, kad bazė 
galės išsiversti be jo vandens iš 
Yantero upės. Tačiau amerikie
čių karo laivyno vadovybė seniai 
buvo pasiruošusi šiam Castro 
spaudimui, šiandien tanklaiviai 
vandenį į Guantanamo gabena iš 
JAV. Tai brangi ir milžiniška 
operacija, nes pilnam bazės ap
rūpinimui kiekvieną dieną reikia 
2 mil. galionų vandens. Padėtis 
pasikeis, kai kebų mėnesių laiko
tarpyje pačioje bazėje bus pasta
tyta didžiulė vandens filtravimo 
įmonė, ir bus pradėtas naudoti 
jūros vanduo.

Atsakydama į Castro ėjimą, 
JAV vyriausybė įsakė atleisti iš 
darbo bazės darbininkus kubie
čius, nesutinkančius apsigyventi 
Guantaname. Į vandeniu pagrįs
tą diktatoriaus spaudimą atsikirs
ta dolerių sulaikymu. Admirolas 
John Bulkely, kuris II D. karo 
metu išgelbėjo gen. D. MacAr- 
thurą iš japonų apsuptos Corre- 
gidor salos, davė įsakymą nu
pjauti vandentiekio vamzdžius, 
kai Castro pradėjo šnekėti, kad 
specialiomis pompomis bazė kas
dien prisisiurbia 114.000 galionų 
vandens.

Bunkeriai ir skraidantieji 
akmenys

Guantanamo bazę nuo komu-

VYT. KASTYTIS

nistinės Kubos teritorijos skiria 
spygliuotų vielų užtvara. Vengda
mi incidentų amerikiečiai savo 
stebėjimo punktus atitraukė to
liau nuo sienos, nes per spygliuo
tų vielų užtvaras Castro garbin
tojai mėgsta svaidyti akmenimis. 
Pasienio zona Kubos pusėje gero
kai primena geležinę uždangą — 
pagal sovietinį pavyzdį įvesta ke
bų mylių pločio evakuota zona, 
spygliuotų vielų užtvaros, minų 
laukai ir bunkerių linijos. Kiek
vieną naktį marinų sargybiniai 
girdi šūvius Įdubos' teritorijoje. 
Šaudoma į bėglūs, kurie mėgina 
pasiekti Guantanamo. Nuo pr. 
metų gruodžio mėn. 19 kubiečių 
pavyko prašliaužti per visas kliū
tis ir gauti politinio pabėgėlio tei
ses bazėje. Daugumas jų mėgina 
perplaukti įlanką, pasiryžę pa
siekti Guantanamo iš jūros pu
sės. Neperseniausiai šį pabėgimo 
kelią buvo pasirinkę 3 jauni vai
kinai. Du pakirto kubiečių kulip- 
kos. Nejučiomis prisimena pada
linto Berlyno kanalai,' kur taip 
pat kulkosvaidžių ugnimi sten
giamasi sulaikyti komunizmo ne
mėgstantį jaunimą. Mokinys Cas
tro nenori atsilikti nuo savo mo
kytojo Chruščiovo.

Amerikiečiai pasiruošę
Sunku tikėti, kad Castro iš

drįstų užpulti Guantanamo bazę, 
tačiau amerikiečiai yra pasiruošę 
ir šiai galimybei. Dieną ir naktį 
prie bazės vartų veikia galingi 
filmavimo aparatai — jų uždavi
nys užfiksuoti betkokias provoka
cijas, kad vėliau prieš laisvąjį 
pasaulį galima būtų įrodyti dik
tatoriaus kaltę, jeigu įvyktų gink
luotas JAV-Kubos susirėmimas. 
Demonstrantams su tramdyti 
amerikiečiai turi paruošę keletą 
gaisro gesinimui skirtų automo
bilių. Neginkluotų provokacijų 
atveju jų vandens čiurkšlės Cas
tro demonstrantus nušluotų nuo 
bazės vartų.

Lig. šiof Guantanamo bazėje 
laivyno vyrai turėdavo išbūti dve
jus metus. Jiems buvo leidžiama 
atsigabenti šeimas. Dabar gi tar
nyba sutrumpinama iki 1 metų 
ir uždraudžiamas šeimų įsiveži- 
mas. Kiekvienas pratybų' tikslu 
į uostą užsukęs laivas bei jo įgu
la gauna visų eventualumų atve
ju iš anksto numatytą kovos už
davinį. Aerodromuose 15 min. 
parengties stovyje budi laivyno 
naikintuvų F8U pilotai. Bazės va
dovybė labiausiai susirūpinusi, 
kad Castro kareiviams nepavyk
tų išprovokuoti sargybinių mari
nų, saugojančių pasienio' zoną, 
nes tada dėl kelių žmonių pasi
karščiavimo gali būti pradėti ka
ro veiksmai.

Atsiskirs Kvebekas nuo Kanados?

NAUJA LIETUVIŲ AUTOMOBILIŲ ATSTOVYBĖ

ALBION MOTORS „
R.R. 3, Bolton, Ont. Tel. Bolton 857-1030

PARDUODAMI: CHEVROLET, CHEVELLE, CHEVY II, CORVAIR, CORVETTE (SPORTINIS) 
IR OLDSMOBILE AUTOMOBILIAI BEI CHEVROLET SUNKVEŽIMIAI.

MŪSŲ KAINOS ŽEMIAUSIOS, pvz., naujas, pilno dydžio 1964 m. Chevroletas tik $2.298,85. Įmo
kėjus $298,85, balansas $18,72 Į savaitę. 2 metų arba 24.000 mylių garantija.

1935 m. Kanados min. pirm. 
R. B’ Bennett pareiškė nenusteb
tų, jeigu dar jam gyvam esant 
Kanada pasidalintų į dvi dalis.

1957 m. žymus Kanados žurna
listas Bruce Hutchinson “Read
er’s Digest” parašė straipsnį “Ka
nada — tolerancijos triumfas”, 
kuriame jis turėjo galvoj Kvebe
ko prov. ir likusią Kanados dalį.

1963 m. min. pirm. L. Pearson 
pareiškė, esą reikia daryti viską 
išgelbėti konfederacijai nuo su
skilimo, nes priartėjusi 11 valan
da.

1964 m. žurnalistas L. Zink ra
šo: “Kvebekas ilgus metus sirgo. 
Provincijos išdidžios vienatvės li
ga huvo tokia ilga, jog likusioji 
Kanada net pamiršo, kad tokia 
provincija egzistuoja.”

Kaip matome, visų pasisaky
mai yra gana skirtingi. Kvebekas 
šiuo metu vyrauja laikraščių ant
raštėse ir politikų pasikalbėji
muose, parlamente ir visoje Ka
nadoje.

Esant tokiam nuomonių įvairu
mui, sunku yra susidaryti tikrą 
vaizdą. Net patys Kvebeko prov. 
politikai yra nevienodos nuomo
nės. Rene Levesque, kuris yra 
Lesage vyriausybės ministeriu, 
sako, kad Kvebekas yra tautinė 
valstybė — national state, kurią 
sudaro prancūzų kilmės kanadie
čiai. Kaikada jis išsitaria, kad se-

BOLTOV ALBION
Taip pat parduodami naudoti automobiliai ir priimami kaip trade-in.

Atstovybė yra prie 50 plento, į pietus nuo Bolton miestelio, ir turi didelį 
parodomąjį kambarį (show room) bei atsarginių dalių sandėlį. Taip pat 
atliekami mechaniški pataisymai. Tolimesnių vietovių pirkėjams kainas 
prisiunčiame paštu ir automobilius pristatome tiesiog iš Oshawos arba iš 
savo prekybos. Rašykite lietuviškai arba angliškaL Skambinant klausti 
Joe arba John.

VISAIS AUTOMOBILIU REIKALAIS KREIPTIS:
JUOZAS STALIORAHTS G. McCALLEN
Namų teL RO 2-2497 TeL Bolton 857-1GM

Telefoniniai pasikalbėjimai iš Toronto apmokami 
Albion Motors Ltd. pasaldus "collect charge”.

bet kaikada tą separatizmą smer
kia. “Union Nationale” vadas D. 
Johnson separatizmą laiko būti
nybe. Pats premjeras Lesage 
daug nekalba. Jo tikslas: geres
nis sugyvenimas tarp prancūziš
kos ir angliškos Kanados galės 
būti įgyvendintas tik iš lėto, pa
darius pakeitimų pačiame Kve
beke.

Tiksliausiai gal Kvebeką apibū
dino L. B. Pearsonas, sakydamas, 
kad Kvebekas nėra provincija,

JAV ir Kanados Vilniaus Krašto 
Lietuvių S-gos atstovų suvažiavimas 
šaukiamas San. gegužės 30-31 d. Det
roite. Vasario 22 d. VKLS centro val
dyba, norėdama pagyvinti s-gos veik
lą ir aptarti suvažiavimo programą, 
sušaukė bendrą posėdį Detroite, kur 
be cv dar dalyvavo: VKLS Kanados 
kr. valdybos atstovą? Br. Saplys, To
ronto sk. — Ip. Krasauskas, Čikagos 
— A. Petkauskas, Klevelando — K. 
Gaižutis, Detroito -r- V. Osteikienė, 
M. Janukaitis, B. Norkūnas. Posėdžiui 
pirm. K. Veikutis, sekret. — A. Mi
siūnas.

VKL S-gos veikloje dalyvauja skir
tingų pažiūrų ir įsitikinimų asmenys, 
tačiau visi dirba vieningai. VKL S-ga

kusios lenkų okupacijos metu. Vienas 
pagrindinių jos tikslų — budėjimas 
Vilniaus ir jo krašto sargyboje. Tad 
nenuostabu, kad vilniečiams yra sun
kiai suprantamas mūsų veiksnių poli-

lygų padiktuotas susmulkėjimas tėvy
nės laisvinimo baruose. VKL S-ga, da
lyvaudama laisvinimo darbe, jaučia 
pareigą priminti, kad jau pats laikas 
rimtai pagalvoti apie nesutarimų pa
sekmes.

Laisvojo pasaulio vilniečiai nuošir
džiausiai sveikins ir rems visas pa
stangas mūsų politinės vienybės ke
lyje. Spaudos inform.

Mielą kuopos dvasios vadą
Tėvą RAFAELJ ŠAKALĮ, OFM,

jo mamytei Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame, dali
namės liūdesiu ir jungiamės maldoje —

Toronto St. Šalkauskio moksleivių 
ateitininkų kuopa

Lietuvos Dramos Teatro Didžiam Aktoriui

mirus Lietuvoje,
jo dukrai mielai Daliai Kubertavičiūtei - Maurukienei 

ir šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą —

Vytautas ir Bronius Marijošiai 
su šeimomis

STANISLOVUI AUGUSTINAVICIUI mirus, 
poniai Augustinavičienei, dukroms, sūnums ir jų šeimoms 

nuoširdžią užuojautą reiškia —
Eugenija Marcelius Gugiai

STASIUI AUGUSTINAVICIUI mirus,
liūdesio valandoje jo žmonai Rožei, 

dukterims, sūnums, jų šeimoms ir giminėms 
reiškiame gilią užuojautą —

Marija ir Leonas Stankai ir sūnūs

STASIUI AUGUSTINAVICIUI mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną Rožę, 

sūnus Albertą, Stasį, dukteris Eleną, Stasę 
ir jų šeimas —

V. I. Ignaičiai

ONAI GUDINSKIENEI mirus,
• jos dukterį Barborą Latauskienę ir jos šeimą 

liūdnoje valandoje užjaučiame —

Hamiltono Katalikių Moterų Draugija

kaip kitos, bet yra “homeland of 
people”.

Nuo pat konfederacijos pra
džios, per šimtą metų, Kvebekas 
visada laikė save skirtinga ir dau
giau negu provincija. Jų skirtin
ga kalba, religija, prisiminimai, 
kad prancūzai pirmavo Kanadoje 
prieš “Plains of Abraham” mūšį, 
kurį laimėjo anglai ir nuo tada 
pradėjo dominuoti, — visada iš
skyrė ir dar ilgai išskirs visus 
prancūzų kilmės kanadiečius. Jie 
konfederaciją supranta kaip su
tartį, kuria jie turi teisę į Kana
dą, kaip lygus partneris. Visi kiti 
galvoja, kad jie turėtų būti trak
tuojami kaip atskira provincija, 
atsižvelgiant tik į gyventojų skai
čių.

Kvebeko provincija per eilę 
metų buvo gerokai atsiribojusi 
nuo Otavos vyriausybės ir kitų 
provincijų. Bažnyčia ir mokykla 
priešinosi betkokiem pakeitimam. 
Betkokios reformos iš kitur buvo 
laikomos Trojos arkliu ir kėsini- 
musi į jų tautiškumą. Kiekviena 
feder. valdžios programa neras
davo ir dabar dar neranda prita
rimo Kvebeke.

Paskutiniu laiku padėtis pradė
jo keistis. Pačiame Kvebeke atsi
rado žmonių, kurie pradėjo refor
muoti nusistovėjusias tradicijas. 
Kardinolas P. E. Leger ir prem
jeras Lesage yra visų reformų 
inicijatoriai ir šalininkai. Jie su
silaukia pasipriešinimo iš vyres
niųjų, bet turi daug šalininkų 
jaummo tarpe. Reformų šalinin
kai nieko nelaukia iš vyriausybės 
sudarytų komisijų, bet, jų nuo
mone, kai Kvebekas išeis iš siau
rų nacionalistinių rėmų, tada 
provincija įsijungs į damų visos 
Kanados kūrybinį darbą. Jie ge
rai žino, kad praktiškai galvojant, 
Kvebekas begali astiskirti nuo 
Kanados, negali likti ir toliau 
izoliuotas nuo kitų provincijų. 
Tai tik laiko klausimas. V. K.

ONAI GUDINSKIENEI mirus,
jos sūnų Kazimierą Gudinską, jo šeimą, 

gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —

Hamiltono ateitininkai

ONAI GUDINSKIENEI mirus,
dukterims O. Kaminskienei, J. Dovidaitienei, B. Latauskie- 

nei su šeimomis ir sūnui J. Gudinskui reiškiame gilią 
užuojautą —

Irena ir Stasys Juškevičiai

Augščiausiajom nelauktai pašaukus amžinybėn 

mano mylimą vyrą

likau viena dideliame nuliūdime ir skausme. Mano arti
mųjų, draugų ir pažįstamų nuoširdus manęs atjautimas bei 
paguoda yra didelis ramstis sunkiose valandose ir liks am
žinai neužmirštas.

Nuoširdi padėka šv. Kazimiero parapijos klebonui kun. 
J. Gutauskui už atliktq velioniui paskutinį patarnavimų li
goninėje, laidotuvių biure, bažnyčioje ir per pietus; prelatui 
V. Balčiūnui už šv. Mišias ir sol. V. Verikaičiui už solo 
giesmes.

Gili padėka a. a. Mykolo draugams, kurie nešė jo 
karstą.

Nuoširdus ačiū giminėms, draugams ir pažįstamiems 
iš arti ir toli už paaukotas šventos Mišias, gėles, pareikštas 
užuojautas, gausų velionies lankymą laidotuvių namuose, 
dalyvavimą pamaldose laidotuvių dieną ir palydėjimą į 
kapines.

Sį Jūsų visų parodytą nuoširdumą ir užuojautą visada 
prisiminsiu —

Elena Tuinylienė



PASTOVAUS IR PAJĖGAUS FONDO REIKIA
negu mes tikime. Tas

De Gaulle vizijomis - numa
tymais arba Chruščiovo p 
mais ir laidojimais. To bū 
ma ir neminėti, jei tie p; 
mai neturėtų mums įtak 

skatina mus daž-

Ltų gan. 
areiški- 
x>s. To-

zacijom ar asmenim, kurie 
šalinės pagalbos ir pastovios pa
ramos nedaug ką gali padaryti.

Vienas tokių pavyzdinių veiks
nių, kuris galėtų padėti daug ką 
planingai atlikti, tai pastovus ir 
pajėgus fondas. Šiuo metu jis ir 
yra organizuojamas Kanados Lie
tuvių Fondo vardu. Jam, berods, 
yra jau duota graži pradžia. At
skirose vietovėse paskirti įgalio
tiniai,'o Toronte yra jau sudary
tas rimtas komitetas, vad. J. Si
manavičiaus. Jį sudaro įvairių 
pažiūrų ir užsiėmimų žmonės. 
JAV toks fondas yra jau stiprus 
ir teikia vilčių išaugti į pajėgų 
ir pastovų vienetą,

Kodėl toks fondas mums rei
kalingas ir kodėl ketinu būti jo 
nariu?

1. Lietuvos byla yra nebaigta. 
Europa perdaug pajėgi ir reikš
minga, kad didžiųjų valstybių už
kulisiuos mezgami tinklai ją* su
pančiotų. Perdaug ten viskas ir 
dirbtina ir neteisinga. Tą mato ir 
vadovaujantys pasauliui asme
nys, bet, nematydami išeities, 
sprendimą atidėlioja. Neperdaug 
tikiu ir į politinius buvusių ar 
esamų valstybės vyrų pareiški
mus, nežiūrint kokie jie būtų: 
palankūs ar nepalankūs. Kaip pa
vyzdį turiu F. D. Roosevelto pa
reiškimą karo metu, esą Lietu
vos nepriklausomybė tik laikinai 
suspenduota, kad ji ją atgaus

kad viskas prarasta.
Be to, didelė ir kylanti Kinija 

taikstosi į “vyresniuosius bro
lius” Rusijai.

2. Kiti, rašydami mūsų istori
ją, ją iškraipė ir suteršė. Ryškus 
pavyzdys — pavaizdavimas len
kų filme Žalgirio mūšio. Ten lie
tuviai parodyti kaip atsilikėliai 
ir bailiai. Paskutiniu laiku Goet- 
tingene surasti dokumentai ro
do, kad lietuviai istorikai buvo 
teisingi. Pasitraukimą, priešo įvi- 
liojimą galėjo atlikti tik draus
mingas ir klusnus vadui kovos 
vienetas. Sakoma, kad ir Kriavos 
sutartis sudalyta 14 a. tarp Lie
tuvos ir Lenkijos taip pat suklas
tota! Rusai užimtuose Rytprū
siuose senuosius vietovardžius, 
kurių Hitleris nespėjo pakeisti, 
pakeitė rusiškais. Keisdami nuo 
senų laikų lietuviškus vietovių 
pavadinimus, atliko baisų “vy
resniojo brolio” darbą ir parodė 
savo nenutrūkstamą imperialisti
nį troškimą.

Ar dabar nerašo ir neiškraipo 
mūsų istorijos kiti? Taip. Oku
pantas iškraipo ne tik istoriją, 
bet perkamais dailės ir literatū
ros kūriniais savaip nušviečia lie
tuvį ir jį žaloja. Mūsų pareiga 
būtų klastojimus, iškraipymus 
atitaisyti. Lėšų stoka (o taip yra) 
nėra pateisinamas pagrindas.

3. žinome, kad lietuvių paliki-

Žiemos karnavalas Kvebeke
D. ZUBAITĖ

“Vive l’hiver, vive Quebec, vive la 
compagnie!” Tai Kvebeko 10-to me
tinio žiemos karnavalo šūkis.

“Bonhomme Camaval” — didžiulė 
7 pėdų sniego senio figūra yra neat
skiriama karnavalo dalis, kaip ir dau
gelis pačių šventės parengimų. Ta
čiau sniego senis nėra tikras. Jeigu 
ne didelis plyšys veide, jis negalėtų 
matytu Negalėtų nė taip garsiai kal
bėti, jeigu neturėtų paslėpto garsia
kalbio.

“Bonhomme Carnavai” simbolis ma- 
_ tomas visur: mįg&Q ^btušės, par

lamento rūmų, gatvės lempų, krautu
vių languose. Kaip svarbiausia kar
navalo figūra, jis turi galią kiekvie
ną, kas tik neparodo džiaugsmingos 
karnavalo nuotaikos, bausti laisvės 
atėmimu. Miniatiūrinė sniego senio 
sagė palto atlape apsaugo jos savinin
ką nuo uždarymo dešimčiai minučių 
Ledo Rūmuose d’Youville aikštėje.

Kvebeko karnavalas buvo pradėtas

votomis miesto gatvėmis taip pat su
traukia daug dalyvių. Tūkstančiai iš 
abiejų St. Lawrence upės krantų ste
bi valčių lenktynes, kur lenktyniau- 
tojai grumiasi su plaukiančiomis ledo 
lytimis plaukdami skersai upę Į 
Lewis ir atgal. Savaitę trankąs ledo 
ritulio turnyras yra pasidaręs vienas 
populiariausių karnavalo parengimų.

čiuožėjo šokimas per eilę išrikiuotų 
statinių buvo įvestas tik šiemet. Jac
ques St. Pierre šiose rungtynėse pa
siekė naują Kanados rekordą ir yra 
penktas žmogus pasaulyje peršokęs 
16 statinių.

Vienas svarbiausių momentų — kar
navalo karalaitės vainikavimas. Sep
tynios princesės, po vieną iš 7 mies
to zonų, rungtyniauja tarp savęs, be
sistengdamos parduoti kuo daugiau
sia balsų. Pirkėjas iš savo pasirinkto
sios gali pirkti kiek tik nori balsų. 
Daugiausia balsų išpardavusi prince
sė tampa karnavalo karalaite.

planuoti 1952 m., siekiant pagyvinti 
turizmą, turinti svarbų vaidmenį se
nosiom sostinės ekonominiame gyveni
me. Praėjus Kalėdų šventėms, vers
las sumažėja ir tik prieš Velykas at
gauna normalų tempą. Tad miesto 
galvos ir sutarė triuką pagyvinti vers
lui apsnūdusiais žiemos mėnesiais.

Daugelis parengimų kartojasi nuo 
pirmojo karnavalo 1955 m. ir tęsiami 
kaip metiniai Įvykiai. Jau 10 metų 
vyksta 100 mylių šunų traukiamų ro
gių lenktynės, kuriose dalyvauja ge
riausios grupės iš Kanados ir JAV. 
Slidininkų lenktynės siauromis ir kai-

Iš 150 šių metų karnavalo parengi
mų vienas trečdalis buvo kultūriniai, 
paruošti Įvairių mėgėjų grupių. Nu
matoma, kad ateity dar daugiau dė
mesio bus kreipiama šios rūšies pa
rengimams.

Karnavalas baigiasi Pelenų dienos 
išvakarėse tradicine “Mardi Gras”
Užgavėnėmis. Galimas daiktas, kad 
per sekančius 10 metų šis Įvykis pra
lenks savo apimtim garsųjį New Or
leans “Mardi Gras”. Per praeitus 10 
metų Kvebeko žiemos karnavalas ta
po svarbiausia žiemos švente š. Ame
rikoje.

ir verčiasi. Lietuviai, nors ir pa
bijotai, tačiau nepalieka testa
mento, nepaskirsto savo paliki
mo. Ir taip savo triūsu svetima
me krašte daug uždirbtų centų 
patarnauja kitų interesams. Kad 
nors dalis tų palikimų tektų

pini-
bendriems reikalams, tai per me
tų eilę susidarytų nei
gų suma. Gi Kanados Lietuvių 
Fondas, turėdamas didesnėse lie
tuvių vietovėse savo atstovus, ga
lėtų bent iš dalies šį reikalą su
tvarkyti.

Žinau, kad yra daug ir kitų da
lykų, kurie būtų galima atlikti 
sutelktomis jėgomis. Nepakanka 
vieno lietuvio, reikia mūsų visų. 
Mūsų nedraugai dirba pastoviai 
ir planingai ardomąjį darbą. Ar 
ateinančios kartos mus pateisins, 
kad mes neatsakom jiems ir ne- 
pąlikom teisingų dokumentų ar 
ištaisymų, kurie mums dabar 
yra galimi. Kandidatas Vienur šilta, kitur gilus sniegas, ypač Kanados šiaurėje.

SUNKIAI RIEDA ITALIJOS POLITINIS VEŽIMAS
Italijos krikščionių demokra

tų partija, vadovaujama gabaus 
ir sumanaus De Gasperi, sugebė
jo pakelti Italiją iš karo griuvė
sių, apsaugoti nuo kraštutinių 
eksperimentų, stabilizuoti jos vi
daus gyvenimą, įaudrintą savi
tarpio kovų, įvesti Italiją į lais
vųjų Vakarų šeimą, į Atlanto Są
jungą ir Europos Bendruomenę. 
Nors iš karto De Gasperi turėjo 
bendrai dirbti su komunistais ir 
socialistais, bet 1948 m. juos iš 
valdžios išjungė, pasiimdamas vi
są atsakomybę sau ir savo parti
jai, kuri koalicijoje su vidurio 
partijomis (liberalais, respubliko
nais ir socialdemokratais) ilgus 
metus sėkmingai vairavo Italijos 
politiką. De Gasperi buvo griež
tai atsiribojęs nuo dešinės (mo- 
narchistų ir neofašistų) ir kairės 
(komunistų ir Nenni socialistų). 
Vienus ir kitus jis laikė kraštuti-

Apskaičiuojama, kad 500.000 žiūro
vų matė vieną ar daugiau iš 150 pa
sirodymų šiais metais. Paskutinį kar
navalo savaitgalį 1963 m. vien trauki
niais į Kvebeką atvažiavo 10.000 žmo
nių. Neįmanoma tiksliai suskaičiuoti 
atvykusius automobiliais, autobusais 
ir lėktuvais. Suprantamas viešbučių 
trūkumas mieste esant tokiai masei 
turistų. Tad tenka naudotis YMCA ir 
kambariais privačiuose butuose.

Karnavalo paruošimas 1963 m. at
siėjo $300.000 ir rengimo komitetui 
liko $17.000 pelno. Tačiau senajai sos
tinei karnavalas yra vertas 10 mil. do
lerių, kuriuos turistai palieka viešbu
čiuose, krautuvėse, restoranuose ir 
karnavalo parengimuose. Nedarbas 
yra pasiekęs rekordiškai žemą lygi.

Kvebekiečių nusistatymą karnavalo
atžvilgiu vienas prancūzas kanadietis 
taip nusakė: “Mes mylime turistus va
sarą, bet žiemą mes linksminamės pa
tys.” Tačiau drąsiai galima sakyti, 
kad turistai karnavalu yra patenkinti 
ir linksminasi nemažiau, kaip gera
širdžiai ir linksmi senosios sostinės 
šeimininkai. >

P. S. Straipsnis paimtas ir sulietu
vintas iš “Marianews” š.m. nr. 3, Ma- 
rianapolis College, Montreal, laikraš
tėlio. Straipsnio autorė yra “Maria
news” redakcinio kolektyvo narė stud. 
D. Zubaitė.

PRANEŠIMAS IŠ ITALIJOS

niais antidemokratais. Dešinieji 
ir kairieji, nors tarp savęs aštriai 
kovojo, liko opozicijoje ir saugo
jo, kad valdžion neįeitų priešas. 
Kai 1960 m. naujas mm. pirmi
ninkas Tambroni, pernai miręs, 
bandė remtis neofašistais, komu
nistai Genovoje išvedė mases į 
gatvę; buvo užmuštų ir sužeistų
— kraštui grėsė naminis karas* 
ir Tambroni'turėjo atsistatydin
ti. Valdžia vėl .buvo sudaryta tra
diciniu būdu: kr. demokratų su 
vidurio partijomis.

Raudonoji grėsmė
Tačiau visą laiką Italijos gied

rą dangų dengė tamsus debesis
— komunizmo pavojus. Komu
nistai, išaugę karo suirutės ir 
paskutinio fašizmo pasispardymo 
laiku, rhetęsi į partizanų eiles, 
žudę jau bemerdinčio fašizmo va
dus, o dažnai ir visai nekaltus 
gyventojus, įsigijo tam tikro 
prestižo ir nuopelnų — padėjo 
nusikratyti fašizmu. Užgrobę 
daug fašistų valdyto turto, Mus- 
solinio gabento valstybės aukso, 
sugebėjo gerai susiorganizuoti, 
surinkti daugybę narių, daugiau
sia darbininkų, kuriems žadėjo 
aukso kalnui, Sai tik paims val
džią. Tačiau 1953 ir 1958 m. rin
kimai parodė, kad komunizmas, 
nors Italijoje stiprus, stabilizuo
jasi, neprogresuoja. Atrodė, kad 
jo pavojus nėra aktualus.

Posūkis kairėn
Tačiau ilgai bevaldančioje

krikšč. demokratų partijoje atsi
rado srovės ir grupės, dažnai ko
vojančios partijos viduje dėl Ita
lijos valdymo ir jos ateities. Kai
riajam partijos sparnui, kuriam 
vadovauja Fanfani, atrodė, kad 
reikia kaip nors suardyti komu- 
nistų-socialistų draugystę, kuri 
praveda į parlamentą beveik 
trečdalį narių, įtraukti darbo kla
sę Į valdymo aparatą ir taip už
tikrinti Italijos ateitį, nuolat gra
somą komunizmo. Ypačiai to sie
kė socialdemokratai, kurie, bū
dami silpni, tikėjosi drauge su 
socialistais stipriau prabilti kraš
to valdymo aparate. Fanfani pa
darė pirmą bandymą: gavo savo 
partijos didžiumos pritarimą, su
sitarė su Nenni socialistais ir tie 
pasižadėjo remti jo vyriausybę, 
patys tuo tarpu neįeidami į val
džią ir nesiimdami'atsakomybės. 
Lygiai nedavė rimtų pažadų atsi
riboti nuo komunistų. Bet jau ir 
už tai išsiderėjo iš krikšč. demok
ratų, kad bus suvalstybinta priva
ti elektros pramonė ir ateityje 
įsteigti regijonai, kurių ypačiai 
nori komunistai, nes į šiaurę nuo 
Romos visose provincijose savi
valdybės yra socialistų-komunis- 
tų rankose. Įsteigiant atskirus re- 
gijonus ir susilpninus juose cent
rinę valdžią, davus daugiau auto
nomijos vietinei administracijai, 
komunistai tikisi išlaikyti tas sri
tis išimtinai savo rankose, be pa
vojaus, kad centrinė valdžia gali 
kištis į jų valdymą.

Nelemti rinkimai
Atėjo 1963 m. rinkimai, atne

šė nelauktu rezultatu: kr. demo- v ±
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LIETUVIAI BRAZILIJOJE 
LAUKIA PAGALBOS

Inž. M. IVANAUSKAS

Didėjantis materialinis skurdas 
P. Amerikoje, tuo pačiu ir Brazi
lijoje, verčia mus čia susimąstyti 
ir pasiryžti jiems padėti, kad jie 
nepalūžtų ir galėtų sulaukti švie
sesnio rytojaus. Jokio palyginimo 
ekonominiame gyvenime negali
ma padaryti tarp ateivio, įsikūru
sio JAV, Kanadoje, Australijoje 
ir Brazilijoje. Prieš 15 m. vienas 
doleris buvo vertinamas 30 kru
zeirų; prieš penketą metų už do
lerį teko mokėti 130 kruzeirų; o 
šiuo metu doleris jau pakilo iki 
1150 kruzeirų. Prieš ’ penkerius 
metus minimalinis darbininko at
lyginimas buvo apie 6000 kruzei
rų, o šiandien apie 30.000 kruzei
rų. Jei ekonominė ir finansinė 
padėtis nepagerės, sunkus ryto
jus laukia ir 40.000 lietuvių.

Šiuo metu jiems į pagalbą eina 
Tėvai jėzuitai, pasiryžę Sao Pau
lo lietuviams pastatyti koplyčią 
ir įkurti Jaunimo Namus, kurie 
būtų kultūros ir religijos centru 
lietuviams išeiviams ir atrama 
jaunajai kartai.

Dabar Sao Paulo priemiestyje 
yra įsikūrusi viena lietuvių para
pija ir jos ribose švietimo srityje 
dirba seselės pranciškietės — Š. 
Amerikos lietuvaitės. Jos išlaiko 
ir vadovauja keletui pradžios mo
kyklų, vidurinei mokyklai ir mo
kytojų seminarijai. Visas moks
las, neišskiriant religijos, vyksta 
pagal valstybinę programą portu
galų kalba, šių seselių pranciš- 
kiečių didelis darbas yra vertin
gas ypač tuo, kad jos davė pro
gos senųjų ir naujųjų lietuvių 
vaikams siekti mokslo ir tuo pa
čiu geresnės ateities. Valstybės 
išlaikomų, mokyklų tinklas yra 
nepakankamas ir ribotas.

Pokariniai ateiviai, po dešim
ties metų kvotos laukimo, jau 
baigia palikti Braziliją. Nors ir 
su nedatekliais, Brazilijos lietu

viai, su intelegentijos saujele, su
gebėjo atlikti tautinės kultūros 
veikloje didelius darbus, štai ke
letas pavyzdžių: 1958 m. Sao Pau
lo lietuviai, daugiausia vidurinio 
mokslo, be kitų laikraščių ir žur
nalų, prenumeravo 57 “Aidus” 
(mėn. kultūros žurnalas). Tai pri
lygo to žurnalo prenumerato
riams visoje Ohio valstybėje. 
1952 m. suorganizavo pirmąją 
lietuvių dailininkų ir liaudies me
no parodą centrinėje Sao Paulo 
meno galerijoje, išstatydami 170 
meno kūrinių ir keletą šimtų liau
dies meno pavyzdžių. 1954 m. 
Sao Paulo 400 metų sukaktuvinė
je sostinės parodoje įrengė lietu
višką paviljoną. 1955 m. Riode- 
žaneiro mieste, pasaulinio eucha
ristinio kongreso metu, lietuviai 
surengė religinio meno parodą. 
1957 m. Sao Paulo mieste buvo 
atidaryta pirmoji apžvalginė Lie
tuvos architektūros paroda, ku
rioje buvo sutelkta 1500. ekspo
natų. Paroda užėmė apie 1000 kv. 
metini plotą; ją aplankė 600.000 
žmonių, daugiausia mokslą einan
tis jaunimas.

Tėvai jėzuitai Sao Paulo lietu
viams pažįstami jau nuo 1950 m. 
savo misijomis ir pastoraciniu' 
darbu. Iki savo mirties čia sėk
mingai dirbo T. Vladas Mikalaus
kas. Tėvui Bružikui, kuris čia 
darbuojasi jau keleri metai, atvy
ko į pagalbą T. Kidykas. Už poros 
mėnesių laukiamas trečias Tėvas. 
Kūrimosi darbas visada sunkus. 
Jis bus lengvesnis, jei prie jo pri
sidės Kanados ir JAV lietuviai.

Red. pastaba. — Šis kreipimasis yra 
bendro pobūdžio — atkreipia dėmesį 
į patį reikalą, bet nenurodo kuriuo 
būdu teiktina parama Brazilijos, ypač 
Sao Paulo, lietuviams. Tektų pagei
dauti, kad bent būtų nurodytas adre
sas, kuriuo galėtų būti siunčiama pa
rama.

kratai parlamente neteko 13 at
stovų; smarkiai pakilo komunis
tų rinkikų skaičius (beveik mili
jonu balsų daugiau) ir laimėjo 
parlamente 26 atstovus daugiau 
(iš viso parlamente komunistai 
turi 166 atstovus). Nenni socia
listai irgi gavo kiek daugiau bal
sų. Kokia to priežastis?

Iki šiol Italijos rinkikai buvo 
aiškiai pasidalinę į antimarksis- 
tus ir į marksistus. Kai aiškus 
marksistai, nedaug kuo besiski- 
rią nuo komunistų prislinko prie 
valdžios, komunistai ėmė skelb
ti rinkikams, kad dabar katali
kas, nebijodamas jokios eksko
munikos, gali balsuoti už kairiuo
sius.

Po rinkimų socialistai dar grei
tai nėjo į valdžią, sudaryto prem
jero Leone, laukdami savo parti
jos kongreso, kuris Įvyko 1963 
metų spalio mėn. Po ilgų ir karš
tų ginčų paaiškėjo; kad nemaža 
partijos dalis pasisako už nesidė- 
jimą su kapitalistinėmis partijo
mis, o jei jau dėtis, tai su tam 
tikromis sąlygomis: išstoti iš At
lanto Sąjungos, Italiją paskelbti 
neutralia, atsiriboti nuo Ameri
kos politikos ir pan. Nors kong
rese didžiuma balsų pasisakyta 
už ėjimą į valdžią, tačiau stipri 
mažuma, apie 40%, atskilo ir su
darė naują socialistų partiją, iš
tikimą komunistams.

Masių nepasitenkinimas
Fanfani, baigdamas savo val

dymo kadenciją prieš 1963 m. 
rinkimus, pasidžiaugė, kad kr. 
demokratams valdant susilaukta 
“ekonominio stebuklo’’: kraštas 
praturtėjęs, gamyba, pramonė, 
prekyba pakilo, algos ir atlygini
mai padidėjo, santaupos bankuo
se paaugo ir pan. O tuo tarpu po 
tuo išoriniu kevalu jau ruseno 
nieko gero nežadą ženklai. Lyg 
tyčia, iškilo viešumon vienas po 
kito stambūs išeikvojimai, pini
gų pasisavinimai, valdžios apara
to* korupcija. Visa tai dar labiau 
sukėlė gyventojų nepasitikėjimą. 
Elektros jėgainių suvalstybini- 
mas, kaikurių ministerių užsimi
nimai apie reikalą suvalstybinti 
miestuose žemes ir pastatus pa
kirto pasitikėjimą Italijos val
džia. Pinigai ėmė plaukti į užsie
nį, betkokia privati iniciatyva su
stojo dėl neaiškios ateities, kai
nos ėmė kilti. Visa tai sukėlė 
masių nepasitenkinimą. Tą išnau
dojo komunistai ir, valdydami 
darbininkų bei tarnautojų unijas, 
ėmė valdžiai grasinti streikais, 
statyti neįvykdomus reikalavi
mus. Nors šiandien socialistai 
yra jau valdžioje, tačiau ir jie' 
stebuklo padaryti negali.

(Nukelta į 7 psl.)

LIETUVA DABAR

Klaikaus 
siaubo 
replėse
Irika Našliūnaitė

* ★ *

Jau 1954 m. š. gražus ir švarus miestelis, ku
riame gyvenanti draug priėmė mane. Jos 5 vaikai, 
išdykę, mano šeštas. Kiek mano vargšui reikėjo nuo 
šių nukentėti! ‘

Aš dirbau prie statybos sunkų darbą. Parėjusi 
namo turėjau jai kiaules penėti, karvę melžti, dar
žą tvarkyti, apskalbti jos vaikus. Dirbau, vargau, 
nedamiegojau, o ji eidavo linksmintis. Parėjusi bar- 
davosi. Jos piktumas mane vesdavo dar daugiau ne
viltim Išprašydavo paskutinį pinigą, išnaudodavo; 
aš jų tik vergė buvau. Pagaliau prisiminiau, kad 
ant popieriaus dar esu komjaunuolė. Nuėjau Į kom
jaunimo kabinetą ir gavau darbą pašte laiškaneše. 
Čia gyveno daug klaipėdiečių: dirbo pašte, krautu
vėse ir kitose įstaigose. Čia buvo katalikų ir evan
gelikų bažnyčios. Taip pat buvo ir kunigų. V. buvo 
evangelikų bažnyčia, iš kurios padarė linų fabriką. 
Kai reikėjo nuimti kryžių, buvo pasiūlyta pinigų, 
bet iš lietuvių ir rusų savanorių neatsirado. Nnėmė 
vokiečiai, kurie pasidalino pinigus, o žmonės juos 
pasmerkė. Jie negalėjo suprasti, kad vokiečiai tai 
padarys. Vienas klaipėdietis nuimdavo nuo kapų 
kryžius bei antkapius ir juos paskui parduodavo.

Po didelio vargo, su viršininko pagalba, gavau 

kambarį ir atsikračiau savo draugės. Man nereikė
jo daugiau tiek vargti — turėjau savo butą, o Rau
donasis Kryžius atsiųsdavo retkarčiais siuntinių.

★ ★ ★

žmonės ir čia dirbo kolūkyje, vargo, o jaunimas 
grūdosi į miestą mokytis, kad tik paspruktu iš kol
ūkio. Krautuvėse ir 1954 m. žmonės iš vakaro atsi
stodavo į eilę ir per naktį laukdavo duonos. Vaikai 
ypač vargdavo. Jei stipresnis, galėdavai greičiau ką 
laimėti, o jei ne — per naktį išstovėjęs iššąlęs, 
grįždavai be duonos ir nemigęs eidavai į darbą.

žmonės spekuliuodavo samagonu. Jei sučiumpa, 
nubaudžia, pasodina į kalėjimą. Ar rusams gaila? O 
Lietuvos komunistams dar mažiau.

Dirbdama laiškaneše susipažinau su žmonėmis. 
Jie mane pamilo, nes aš dirbau teisingai ir išpil- 
dydavau planą. .Mane pradėjo gerbti kaip geriausią 
darbininkę.

Sekmadieniais eidavau į bažnyčią. Pamaldos bū
davo ilgos, bet niekas jau nesekiodavo, nes po Sta
lino mirties daug kas pasikeitė. Įstatymai pasidarė 
švelnesni, grįžo daug iš kalėjimo ir Sibiro.

1955 m. atnešė dar daugiau lengvatų. Stalino įsta
tymai buvo išaiškinti neteisingi — esą jis iškraipė ‘ 
Lenino įsakymus. Jau kada norėdavo ką vežti, įskųs
ti, reikalaudavo daugiau įrodymų, o prie Stalino 
piktas kaimynas pasirašydavo, ir tave veždavo.

Pašte dirbo vokiečių, lietuvių ir rusų, bet mes 
visi sutikome, supratome vienas kitą. Atėjo naujas 
viršininkas, vokiečių kilmės, vedęs rusę. Kolei dir
bau laiškaneše, buvo gerai. Bet atėjo eilė už gerą 
darbą mane paaugštinti. Po kiek laiko gulėjo įsa
kymas dirbti telefoniste. Aš žinojau, kad čia rusai 
manęs nelaikys, ypač MGB — jie mane vėlei iš
mes. Bet dirbau ir kantriai laukiau kas bus toliau. 
Vaikas eidavo į darželį. Dažnai žaizdamas jis klaus
davo, kas yra jo tėvas, ar jis gyvas, gal išvažiavęs? 
Sakydavau, jis grįš. Tada jis džiaugdavosi. Vieną 
kartą jis prašė mane nupirkti tėvą. Pavalgęs dėko
davo partijai už duoną. Kartą prieš Naujus Metus 
jis man sako:

— Rašyk, mamyte, partijai arba musų Chruš
čiovui, kad aš noriu tėvelio, nes darželyje vaikai 
sako aš neturiu tėvelio!

Akyse sužibėdavo ašaros; aš jam tik galėdavau 
pasakyti, kad mes turėsime tėvelį. Jis kaimyną va

dindavo tėveliu, bėgdavo jam į glėbį, apkabinęs 
bučiuodavo.

★ ★ ★

Vieną dieną, bedirbdama, pro langą pamačiau 
einant gatve evangelikų kunigą G., kuris anksčiau 
buvo išvežtas į Sibirą. Jis ėjo pas kitą kunigą, ku
ris gyveno kitoj pašto pusėj.

Aš ten paskambinau ir paprašiau tą kunigą prie 
telefono. Jis atsiliepė; jo balsas buvo ramus.

— Kas kalba?
— Aš esu Irika. Ar prisimenate mane?

— Taip, prisimenu. Kur gyveni? Aš tave ap
lankysiu.

Jis mane aplankė, bet aš jau netokia buvau kaip 
seniau — pilna jaunystės; dabar buvau suvargusi.

Jis nesiskundė; jam viskas buvo gerai. Jis džiau
gėsi laisve, bet su š. kunigu ėjo kova — jis neno
rėjo jo įsileisti. Šis buvo mokytas žmogus, ir kai 
laikydavo, pamaldas, būdavo žmonių pilna bažnyčia. 
Jis bažnyčioje bardavo už kryžiaus nuėmimą, už 
kryžių ir antkapių pardavimą, žinoma, daugeliui 
klaipėdiečių tas nepatiko ir už tai jam reikėjo mo
kėti didelę kainą.

Daug klaipėdiečių senmergių įsimylėjo. Jos sė
dėdavo patenkintos, kviesdamos jį apsilankyti.

★ ★ ★

Daug kas ėjo įstaigon dokumentų paduoti dėl 
važiavimo į Vokietiją, žmonės stovėdavo per naktis; 
būdavo atvejų, kad neprieidavo. Su liūdnais išvar
gusiais veidais grįždavo atgal. Aš taip pat ruošiausi 
paduoti dokumentus. Daug lietuvių ir rusų žydų 
siūlė vokietaitėm pinigų, kad tik galėtų vesti ir 
iš Čia išvažiuoti.

žmonės ėjo savo kasdienines pareigas. Išgirti ku
kurūzai neaugo. Melžėjos buvo įsipareigojusios tiek 
pieno iš karvės išmelžti, o kiaulių šėrėją duoti tiek 
paršelių, žvejai turėjo įsipareigoti tiek ir tiek nor- 
mų sugauti žuvies. Jeigu neįvykdydavo plano, bū
davo blogi darbininkai, turėdavo partijai duoti pa
siaiškinimą.

Bet dainos vistiek skambėdavo, žmonės šoko, da
lyvavo saviveikloj ir dainų šventėse. Kiekvienas pri
klausė saviveiklos rateliui. Linksmai sulaukdavom 
Naujus Metus. Daina nugalėdavo viską.

žmonės buvo draugiški — eidavo vieni pas kitus. 
Kinas buvo tik vienas — Š. sunku būdavo ir bilietą 
gauti, ypač pasirodžius užsienio filmui. Jaunimas 
rengė gegužines, žaidė ratelius, dainavo. Juk reikė
jo išsiblaškyti, lengvinti prislėgtą nuotaiką, nes kiek
vieną dieną vis tas pats. Amerikos nešamą išlaisvini
mą reikia pamiršti: kas gali išlaisvinti iš tokios ga
lingos' rankos? Partizanai buvo jau išgaudyti. Ir 
kas gali eiti kovoti, jei jokio galo nematyti, o viena 
kregždė nepadarys pavasario.

Buvo ir rusų Partizanų gatvė, čia prasidėjo re
patrijavimas. Vokiečiai vienas po kito važiavo į tą 
nežinomą kraštą, kurį daugelis vadino “mūsų tė
vynė”. Atrodė, kad ten gražu, gera, laisva, žmonės 
teisingi, šeimos gyvena laimingai. Ir aš galvojau ten 
išvykusi dar kartą ištekėti ir būti laiminga. Bažny
čioje melsdavausi, kad greičiau ateitų tas alikas.

★ ★ ★

Viena suaugusi mergina giedojo chore ir susipa
žino su vienu lietuviu A. šis žmogus buvo 6 vaikų 
tėvas. Jis norėjo išvažiuoti į Vokietiją. Kad sukombi
nuotų išvažiavimą, susituokė pas evangelikų kunigą. 
Nakties metu su veliumu ant rankų ėjo jaunoji prie 
altoriaus. (Kodėl naktį? Ar nakties metu Dievas 
nemato?) Mes matėm tas jungtuves. Mums buvo 
baisu: kodėl šis kunigas tai darė? Kur sąžinė? Kaip 
jis galėjot žmonai atimti vyrą, o šešiems vaikams 
tėvą? Teko kalbėti su viena vietine moterimi. Ji 
man sakė, kad tas kunigas šventas, teisingas, o tas 
kitas kunigas — nedoras.

— O sakyk, mamyte, kodėl jis sutuokė vedusį 
žmogų?

— Jis nežinojo, kad jis vedęs, — aiškino moteris.
— Bet tai neįtikėtina — tokiame mažame mies

telyje neįmanoma nežinoti. Gal iš tiesų Dievas naktį 
nemato?...

ši “laimė” buvo neilga — žmona šaukėsi kerš
to, taip pat ir vaikai. Moteris išvažiavo, o jis pasili
ko. Jinai laukėsi kūdikio, bet kažkas atsitiko ir ji 
mirė. Jis grįžo vėlei pas savo žmoną ir vaikus, grįžo 
į savo tikėjimą. Aš buvau užėjusi ir pati kalbėjau 
su juo; sakė norėjęs į Vokietiją; kunigas žinojęs, 
kad esąs vedęs, bet patarė taip padaryti. Katalikų 
kunigas mane taip pat klausė, ar teisingai elgėsi 
evangelikų kunigas, žinoma, negalėjau atsakyti, kad 
teisingai.

Bet kodėl šis vietinis kunigas gali viską daryti, 
jo nebaudžia, o tą kitą kunigą už tai, kad vaikus 
mokė, pašaukė Vilniun stoti į augščiausiąjį teismą? 
Ten jį nubaudė pusei metų prie sunkių darbų. Jis 
betgi sakydavo:

— Aš nebijau! Eisiu drąsiai, nebijosiu jokios 
bausmės!

★ ★ ★

Atėjo 1958 m. Aš padaviau dokumentus išvažia
vimui Į Vokietiją, nors nesitikėjau išvažiuoti. Virši* 
ninkas tuojau atleido iš darbo. Bet šis žmogus ne
pagalvojo, kad mane dar gins žmonės, kurie nebijos 
drąsiai Į akis pažiūrėti. Jie sušaukė profsąjungos su
sirinkimą, kuriame buvo daugiau rusu. Atėjo ir mo
teris, partinė, kuri dirbo viršininko pavaduotoja, 
spaudos skyriaus viršininkas, partinis, ir profsąjun
gos pirmininkė klaipėdietė. Viršininkas atleido ma
ne iš darbo, bet, matyt, nežinojo, kad MGB vaidina 
didžiausią rolę. Atsistojo moteris ir tarė viršininkui:

— Jūs irgi vaiku tėvas. Padarėt nusikaltimą 
prieš šią moterį.

Jis atsakė: — Etatų sumažinimas.
— Netiesa! Jūs neturite išmesti vienišos moters, 

kuri turi vaiką. Ar Jūs pagalvojai, ką darys ši mo
teris be darbo? Ar Jūsų sąžinė rami, kad vaikas pra
šys duonos? Nesvarbu, kad ši jauna moteris vokiet- 
ka; ji yra motina, ši moteris liks ir dirbs kolei iš
važiuos. Karas seniai baigtas, o Tarybų Sąjungoje 
nėra rasių skirtumo. Aš reikalauju atsižvelgti Į sūnų. 
Esu rusė, tokia pat motina, kaip ir ji, ir niekas ne
turi teisės išplėšti jai motinišką meilę. Jos akys 
pilnos ašarų. Kada gi pasibaigs kerštas? Ji užtektinai 
jau nukentėjusi. Griežtai reikalauju Į tai atsižvelgti 
ir teisingai elgtis su motina.

Taip pat ir spaudos viršininkas užtarė:
— Aš irgi manau, kad ji turi teisę dirbti toliau. 

Aš ją seniai pažįstu ir matau, kad ji tik dirba dėl 
savo mylimo sūnaus. Ir aš palaikau šią motiną, kuri 
drąsiai ėjo per gyvenimą.. Jos sūnus yra nekaltas, ir 
mes neturime teisės leisti, kad kūdikis badautų.

Aš negalėjau suprasti: rusai mane užstojo, pasi
gailėjo ir likau dirbti, nors ne telefoniste. Ateis lai
kas — išvažiuosiu.

* * * (Bus danginu)

R.M.N.Pt
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naujo šiltadaržio statybą. Jame bu
vo numatyta žiemą ir vasarą auginti 
gėles miesto planuotojų ir gyvento
jų paklausai. Tačiau gėlių Rokiškis
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įlinkės su didžiuliais krepšiais sku
ba miesto gatvėmis — krepšiai už
dengti, kad gėlytės neperšaltų... 
Kartą, sako, pūstelėjo jokiuose pla
nuose nepramatytas vėjas ir kilsterė
jo krepšių uždangalus. Nustebo ro
kiškėnai: viename krepšyje bulvės, 
kitame morkos, agurkai, ridikėliai. 
Šiltadaržio darbininkai ir vadovai, 
pasirodo, jį nuosavu daržu pavertė. 
Gėlėmis net ir sovietinėje santvar
koje sotus nebūsi, o daržovių gali už
valgyti, perteklių gali dargi juodojo
je rinkoje kitiems parduoti...

miestuose esančių gatvių bendrinio 
pobūdžio pavadinimus pakeisti žuvu
siųjų “didvyrių” tikriniais vardais.

SEPTYNIOLIKA SPECIALISTŲ
Prieš kelerius metus Lietuvos vi

durinėse mokyklose buvo įvestas ga
mybinis mokymas. Apie šio mokslo 
liūdnokus rezultatus kalba Panevė
žio miesto liaudies švietimo skyriaus 
vedėjas P. Jaudzemas. Pereitais 
mokslo metais Panevėžio vidurines 
mokyklas baigė 273 abiturientai. Iš 
jų gamyklose dirba tik 72. Tačiau ir 
gamyklas pasirinkusieji daugiausia 
pasuko į tokią sritį, kuriai jie nebu
vo paruošti. Darbą pagal mokyklose 
įgytas specialybes susirado tik 17 
abiturientų. Panevėžio mieste gamy
biniam moksleivių apmokymui kas
met išleidžiama 30.000 rb. Specialus 
apmokymas užtrunka trejus metus. 
Taigi, vieno specialisto paruošimas 
valstybei kainuoja net 4.500 rb. Juo
kingiausia, kad daugumą tokių spe
cialybių lengvai būtų galima įsigyti 
per porą mėnesių.

BUITIES TARNYBA
Vilniuje posėdžiavo 300 buitinio 

aptarnavimo įmonių darbuotojų. Pa
sidžiaugta plano viršijimu pr. me
tais, bet kartu ir nusiskųsta nuolati
niais trūkumais. Vilniuje pradėjo 
veikti cheminio drabužių valymo ir 
dažymo fabrikas, įsteigtas gerų pa
slaugų kombinatas, atidarytos 25 
naujos dirbtuvės. Tačiau darbai už- 
delsiami, permaža priėmimo punktų. 
Mieste plečiamas dujotiekis, bet du
jos tėra pasiekusios tik 27.000 šei
mų. Autobusai kasdien perveža 300. 
000 keleivių. Džiaugsmą temdo nuo
latinis keleivių susigrūdimas- vyks
tant į darbą ir pasibaigus darbo va
landoms. Kaikuriuos Vilniaus rajo
nus kamuoja vandens tiekimo sutri
kimas. Šiuo metu statomos vanden
tiekio stotys Trinapolyje, žemuo
siuose Paneriuose ir Naujojoje Vil
nioje. Daugiausia skundu gaunama 
dėl butų ir namų remonto. Remon
tuojama lėtai ir nevisada kaip rei
kiant. Skundais užverstos namų val
dybos stengiasi nieko negirdėti ir 
nematyti... V. Kst.

VIRŠININKAI
“Lietuvos žemės ūkio technikos 

susivienijimo” Rokiškio skyriaus dar
buotojas Juozas Žiukelis “Tiesos” 
puslapiuose keikia savo buvusius vir
šininkus. Pokariniais metais, grįžęs 
iš sovietinės armijos, jis dirbo Jū
žintų, Dusetų, Antazavės kooperaty
vuose vedėju, čia ir prasidėjo jo su
sitikimai su viršininkais iš rajono. 
Atvažiuoja viršininkas, patapšnoja 
per petį už gerą tvarka parduotuvė
je, o paskui suktai akimi mirkteli 
— atseit, neužmiršk pavaišinti. Pra
dėjo Žiukelis viršininkus vaišinti, 
pats kartu su jais vaišintis ir besivai- 
siūdamas pamėgo... stikliuką. Pa
traukdavo žmogelis jau ir vienas, be 
viršininkų, darbo metu. Atvažiuoda
vo viršininkai, apžiūrėdavo netvarką 
žiukelio parduotuvėje, o paskui prie 

' stikliuko pasiūlydavo problemos ato
mazgą: “Rašyk pareiškimą, kad pats 
nori išeiti...” Parašydavo žiukelis 
pareiškimą, atsižadėdamas apleistos 
parduotuvės. Viršininkai jo nenu- 
skriausdavo — sekančią dieną jis bū
davo perkeliamas į kitą parduotuvę, 
kur vietos gyventojai jo nepažįsta, 
kur vėl galima stikliuką garbinti ir 
viršininkus vaišinti...

ŲŽ KOMUNIZMĄ KRITUSIEJI
Už komunizmą kritusių karių, par

tizanų ir kompartijos veikėjų kapi
nės geriausiai prižiūrimos Vilniaus 
Antakalnyje, Rietave, Kapsuke. Ta
čiau kitose vietovėse tokie kapai tė
ra žolėmis užžėlę kauburėliai. Ko- REKOLEKCIJOS lietuviams, kurias 
munistai nusiskundžia, kad pvz. la
bai blogai prižiūrimi nuo lietuvių 
partizanų rankos žuvusiųjų aktyvis
tų kapai Vilkaviškyje, Linkuvoj ir kt. 
Teisinamasi dažniausiai lėšų stoka. 
Komunistinė spauda tokių kapų tvar
kymą siūlo pavesti mokykloms ir 
komjaunuoliams. Taipogi siūloma

Sault S. Marie, Ont
ves kun. St. Kulbis, SJ, bus kovo 13, 
14, 15 d. Blessed Sacrament bažny
čioje. Pradžia 7.30 v. penktadienio va
kare. Visi Sault Ste. Marie ir apy
linkės lietuviai maloniai kviečiami at
likti savo pareigą.

Kun. Ant. Sabas, liet, kapelionas

LONDON, Ont
J.E. VYSK. CARTER neseniai pa

skirtas Ldhdono 'vyskupu' ordinaru. 
Anksčiau jis buvo Windsore gen. vi
karas. Jis laisvai vartoja prancūzų ir 
anglų kalbas žodžiu ir raštu. Eksce
lencija parodė lietuviams didelį pa
lankumą Šiluvos Marijos parapijos 
steigimo reikaluose.

Kun. B. Pacevičius, Šiluvos Marijos 
par. klebonas, apyl. ir parapijos k-to 
pirm. J. Butkus Londono lietuvių var
du pasveikino naująjį vyskupą.

AUKOS BAŽNYČIAI pirkti nuolat 
gausėja. Atrodo, abejonės baigia iš
nykti ir šioje srityje. Londono lietu
vių entuziazmas nesumažėjo ir tada, 
kai priėjo eilė gražius žodžius grynu 
pinigu paremti. Savanorių atsirado 
jau ir pirmą vajaus dieną — susirin
kimo metu, kai tik buvo nutarta baž
nyčią pirkti. Jų skaičius nuolat auga. 
Kaikurie pažadėjo paaukoti ir tikrai 
stambias sumas. Be to, beveik visi pa
minėjo, kad dabartinė auka nėra pas
kutinė. Taupydamas vietą, čia sumi

Hamiltono šeštadieninės mokyklos tėvų komiteto rengtame kaukių baliuje I premiją laimėjusi 
kaukė K. Donelaičio “Metai”. Iš kairės: pavasaris — H. Žilvytienė, vasara — p. Bagdonienė, 
ruduo — J. Narušienė, žiema — H. Rickienė. Nuotr. A. Juraičio

S HAMILTON'

susirinkimą. Bus 
veikla ir renkama

Valdyba
“ATŽALYNO” vasa-

nėšiu tik dabar įmokėtąsias šimtines: 
Tumosai pirmieji įnešė $500. Taip 
pat penkšimtę paaukojo E. ir J. Mi- 
siai; $400 — P. A. Kisieliai; po $300 
— Jokšai ir Kęst. Ordas; po $200 — 
Ratkevičiai, E. J. Petrauskai, Genčiai, 
Paplauskai, šakiai, F. L. Pociai, J. 
Beleckas, Kuzmos; $150 — Konopes- 
kai; po $100 — Aušrotai, Petrašiūnai, 
Bliumai, Šilbajoris, J. Katela, Braz- 
lauskai, Chainauskai, Stygos, Uždra- 
viai, Šepučiai, Bartkai, Gr. Edm. Pet
rauskai, Kerai, Dūdos, Valdas Ordas, 
Vilbikaitis ir Petrulionis.

Be to, kaip jau buvo minėta, dovo- 
nėles kun. B. Pacevičiui įteikė Tėvas 
Placidas, OFM, Toronto Prisikėlimo 
parapijos klebonas, ir kun. dr. J. Gu
tauskas, Delhi parapijos klebonas. 
Taip pat — p. Mažeika, susirinkime 
dalyvavęs svečias iš Delhi, prisidėjo 
savo nuoširdžia auka.

Visiems aukojusiems klebonas nuo
širdžiai dėkoja. Aukoms siųsti adre
sas: Rev. B. Pacevičius, 150 Kent St., 
London, Ont. Tel. 439-8118. D. E.

Pranešame mūsų mieliems klijentams, | 

kad persikėlėme į naujas patalpas:

620 Barton St. East

Tel. LI 4-7239

Sakas Parcel Service
Sent by 

UKRAINSKA KNYHA

Turime naujai pertvarkytus maisto 
siuntinius iš Danijos su taukais.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $3.000, mor. 
gičių paskolos iki 60% turto vertės. Nemokamas gyvybės ir 
paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21. MAIN STREET EAST. ROOM 207 — Telefonas JA. 8-0511

SENOJI BENDR. VALDYBA vasa
rio 27 d. turėjo savo paskutinį posėdį, 
kuriame buvo užbaigtos tvarkyti visos 
piniginės apyskaitos. Taip pat buvo 
svarstytos ir paskirtos piniginės pa
šalpos mūsų organizacijoms. Parapi
jos choras, kuris visą laiką parengi
muose talkino Bendruomenei, gavo 
$100, “Aukuras” — $50; jaunimo or
ganizacijos: ateitininkai, sportininkai 
ir skautai po $25. Bendr. ižde šiemet 
pinigų yra daugiau, kaip betkada, bet 
nuo didesnių sumų skyrimo susilaiky
ta. š.m. Hamiltone ruošiamas jaunimo 
sąskrydis pareikalaus daug išlaidų. 
Bendr. pirm. VI. Kažemėkas padėko 
jo visiems v-bos nariams už glaudų 
bendradarbiavimą ir palinkėjo, kad 
porą metų pailsėję, vėl visi grįžtume 
sudaryti kitos Bendr. valdybos. Ponia 
G. Kažemėkienė pavaišino visus ska
nia vakariene. K. M.

SPORTO KLUBAS “KOVAS” kovo 
15 d., tuoj po 11 vai. pamaldų, AV 
par. salėje šaukia narių ir sporto bi
čiulių visuotinį 
svarstoma klubo 
nauja valdyba.

PO DIDŽIOJO
rio 29 d. “Aukuras”, vad. dramos ak
torės E. Dauguvietytės - Kudabienės, 
nori išreikšti viešą padėką visiems Ha
miltono lietuviams, kurie atėjo “Au
kurui” į pagalbą. Kaip “nėra namų be 
dūmų”, taip ir mūsų lietuviškoj šei
moj atsiranda tamsių debesėlių. Taip 
ir “Aukuras” per 15 darbo metų tu
rėjo ir gero, ir blogo, ir net pažemi
nimo. Džiaugiamės, kad šiandien “Au
kuras” stovi pirmaeilėse vietose su ki
tomis idealistų grupėmis. Tai parodė 
“Atžalyno” premjera. Sveikinimai, 
gausybė gėlių ir dovanos paskiriems 
tautinio darbo savanoriams yra mums 
didžiausias atpildas už mūsų darbą 
besiruošiant premjerai. Nuoširdus lie
tuviškas AČIŪ už gražias gėles ir pa
drąsinantį žodį “Aukurui”: mons. dr. 
J. Tadarauskui, B-nės pirm. VI. Kaže- 
mėkui, mielajam “Gyvatarui” su jo 
vadove G. Breichmaniene, AV par. 
komitetui ir kt; Už technišką pagal
bą: A. Paukščiui, A. Pauliui, p. Ru- 
sinayičiui, F. Zaukaitei, R. Savokaity- 
tei, nepakeičiamai suflerei Ir. Garbo- 
šaitei: Nuoširdus ačiū publikai, stebė
jusiai mūsų darbo vaisius.

Apie premjeros pasisekimą ar ne
pasisekimą laukiame sveikos kritikos 
iš žiūrovų. Tas mums padės pašalinti 
esamus nesklandumus ateityje. Apy
skaitą skelbsime spaudoje galutinai ją 
sutvarkę. “Aukuras”

BANKELIO “TALKA” visuotinis 
metinis susirinkimas įvyko vasario 15 
d. par. salėje. Susirinkiman atvyko 64 
nariai — mažiau nei 10% visų narių. 
Mažas dalyvių skaičius rodo, kad per- 
mažai domimasi bankelio ir savo pi
niginiais reikalais.

Pagal įstatus, susirinkimą atidarė ir 
jam pirmininkavo v-bos pirm. E. Sudi- 
kas, sekretoriavo St. J. Dalius. Pirmi
ninkas ilgesniame savo pranešime api
būdino esamą finansinę bankelio pa
dėtį ryšium su krašto finansine padė
timi; pasidžiaugė gražiu bankelio au
gimu ir dėkojo visiems bendradar
biams bei šėrininkams už gražų koope
ratinį bendradarbiavimą. Vienos mi
nutes susikaupimu buvo pagerbti 3 
bankelio nariai, mirę pr. metais. Ižd. 
— bankelio ved. E. Lengnikas kalbė
jo apie balansus, sąmatas ir davė na
riams kitų paaiškinimų.

* Bankelis baigė metus su 709 nariais, 
267 skolininkais; gauta pelno netoli 
$27.000, išmokėta nariams dividendo 
virš $20.000, mokant 4% % metinių 
palūkanų. Narių skaičiumi bankelis 
gražiai atrodo, nes pagal kolonijos dy
dį, kas trečias hamiltonietis lietuvis 
yra bankelio narys. Bankelis galėtų 
sukaupti daugiau kapitalo, nes jau
čiama, kad nemaža pinigo dar guli 
angliškuose bankuose, kurie neša pel
ną nelietuviams; tuos pinigus perve
dus į “Talką”, jie grįžtų tiems pa
tiems lietuviams dividendo pavidalu. 
Juk per 9 bankelio veikimo metus 
nariams išmokėta $73.373,45 dividen
do. Reiškia, tiek lietuviai uždirbo. Jei-

gu, gi tie pinigai būtų gulėję angliš
kuose bankuose, jie pelną būtų davę 
nelietuviams.

Susirinkiman atvyko ir naujasis vie
šasis (chartered) buhalteris E. P. No
lan, kuris patikrino bankelio balan
sus ir apyskaitas ir kurių tikslingumą 
patvirtino viešai susirinkime.

Per 9 bankelio veikimo metus gau
ta pelno virš $100.000, iš kurių išlai
kytas bankelis, mokėti dividendai už 
indėlius ir depozitus, mokėti narių 
gyvybės, paskolų draudimai ir šelpta 
lietuviškieji reikalai.

Daugiau ginčų sukėlė valdybos pa
siūlymas skirti sumas lietuvių švieti
mo reikalams. Kaikas teigė, kad ban
kelis yra finansinė'organizacija ir ne
privalo užsiimti šalpa, tačiau, susirin
kimas patvirtino v-bos pasiūlymą, ku
riuo paskirta pašalpos iš pelno šeštad. 
mokyklai $300 ir Vasario 16 gimnazi
jai — $360. Pr. metais v-ba yra su
šelpusi įvairias lietuvių organizacijas 
ir kultūrinius pasireiškimus virš $400 
suma.

J valdybą 3 metų kadencijai per
rinkti — A. Vainauskas ir E. Lengni- 
kas, į kredito komisiją — J. Mikšys 
ir į revizijos komisiją — J. Stonkus.

Didele balsų dauguma nutarta pa
keisti įstatus — By-Law suteikiant tei
sę asmenines paskolas išduoti ligi 
$5000 ir morgičius ligi $15.000, žino
ma, su atitinkamomis garantijomis.

“Talka” žengia į X savo veikimo 
metus su viltimi vis stiprėti ir savo 
tarpe turėti nariais visus hamiltonie- 
čius lietuvius. E. Š.

SKAUČIŲ RENGIAMA KAZIUKO 
MUGE praėjo su dideliu pasisekimu. 
Malonu buvo matyti netikėtai mugė
je apsilankiusį Lietuvos kons. dr. J. 
Žmuidziną su ponia. Svečiai žavėjosi 
salės papuošimu, bet ypatingai domė
josi skaučių pagamintais rankų dar
bais. Laimėtojoms dovanos bus įteik
tos šv. Jurgio iškilmingos sueigos 
proga. Susidomėjimas loterija buvo 
ypatingai didelis; išplatinta apie 300 
bilietų. I premiją — AV Marijos me
džio drožinį laimėjo nr. 91; < prašome 
atsiimti pas D. Gutauskienę, tel. JA 
9-6982); II premiją — tautinę lėlę 
laimėjo nr. 281, A. Kaušpėdą; III — 
abumas atiteko nr. 249, jaunai skau
tei, V. Lesčiūtęi; IV — 100 gal. aly
vos (paaukota per p. Volungę “Ple- 
can Fuel Oils” — nuoširdžiai dėkoja
me) laimėjo nr. 100, J. Bulionis.

Dėkojame gerb. mons. dr. J. Tada- 
rauskui už paaukotą I premiją ir lei
dimą - nemokamai naudotis parapijos 
sale. Nuoširdžiai dėkojame skaučių 
mamytėms, rėmėjoms-ams, prisidėju- 
siems įvairiais skanumynais ar dariu 
prie mūsų pasisekimo. Nemažesnė pa
dėka atitenka ir Hamiltono visuome
nei, taip gausiai mugę lankiusiai ir 
tuo mus moraliai ir materialiai parė
musiai. širvintietė

LIET. NAMŲ REIKALAI. — A. Lu- 
kas, atsiliepdamas į pirm. St. Bakšio 
paaiškinimus š.m. “TŽ” 9 nr., atsiun
tė raštą, kuriame sako, kad kovo 15 
d. LN šėrininkų susirinkimas daliai 
šėrininkų galįs būti paskutinis, nes 
yra padavę pareiškimus Šerams atsi
imti.

“Atsakyme A. Lukui yra pasakyta, 
kad “Delta” jau atmokėta $100.000 ir 
turimas sklypas yra vertas $100.000. 
Už “Deltos” pastatą dar nėra pilnai 
atmokėta $100.000 ir už turimą sklypą 
paskutinis pasiūlymas buvo tik $63. 
000, bet ne šimtas”.

Toliau rašte sakoma, esą pirminin
kas nusiskundžia dėl $60.000, kuriuos 
šėrininkai atsiėmė, bet nepamini ko
kiai sumai atsiimti jis dar turi pareiš
kimų ir kiek ižde yra pinigų. Jei dar 
šiandien reikėtų išmokėt senai paža
dėtus šėrininkams dividendus, pro
centus už paskolas (pref. šėrus), dar 
plius keletą tūkstančių nuostolių ry
šium su LN planais, tai tas $200.000 
b-vės turtas žymiai sumažėtų, kuris ir 
taip niekad nebuvo pakilęs iki $200 
tūkstančių.

Dėl vadovaujančių asmenų nesutari
mų naujojo plano reikalu, kur LN bū
tų sujungti su gyv. butais, A. Lukas 
rašo: “Kaip HLN valdybos narys ir 
eksploatacinės komisijos pirmininkas, 
pareiškiu, jog minėtiems planams nei 
aš, nei kiti 19 v-bos narių niekad ne
pritarė ir yra visai priešingos nuo
monės”.

RED. PRIERAŠAS. — HLN yra di
delis ir gal perdidelis užsimojimas. Jo 
iniciatoriai ta linkme yra daug pada
rę. Už tai jiems priklauso pagarba. 
Jeigu jie susidūrė su neįveikiamom 
kliūtim, nereikėtų smerkti, bet bend
rom jėgom jieškoti visiem priimtinos 
išeities. Tam galėtų būti panaudoti ir 
pozicijos, ir opozicijos pasiūlymai. Vi
suotinis šėrininkų susirinkimas turė
tų baigti kryžkelę.

(Nukelta į 7 psl.)

J A Valstybės
LIETUVIŲ DAILININKŲ parodų 

katalogai per Lietuvos gen. kons. Niu
jorke buvo pasiųsti Urugvajaus kul
tūros departamentui. Lietuvos atsto
vas Montevideo A. Grišonas, perdavęs 
katalogus, gavo padėkos laišką iš mi
nėto departamento direktoriaus. Jei 
kas dar norėtų įteikti savo katalogus, 
gali siųsti: Mr. A. Grišonas, Charge 
d’Affaires of Lithuania, c. Ciudad de 
Paris 5836,Montevideo, Uruguay.

VIENAS ČIKAGOS LIETUVIS 
vo giminėms į pavergtą Lietuvą 
siuntė 14 vilnonių skarelių. Visa
su persiuntimu kainavo apie $14. Gau
tas padėkos laiškas, kuriame rašoma: 
“Ačiū labai už skepetaites. Jas išmai
nėme į 220 svarų kiaulę, už kurią bū
tų reikėję mokėti 300 rb.”

“CHICAGO SUN TIMES” gana sa
votiškai prisiminė Vasario 16 šventę 
Čikagoje: įdėjo nuotrauką penkių lie
tuvaičių, stovinčių už mūrinės sienos, 
kurios viršus apdengtas sniegu. Pa
veiksle matyti tik mergaičių galvos. 
Apačioje padėtas parašas: “Snieguo
ta scena lietuviškai šventei” ir mer
gaičių pavardės. Neprisiminta šventės 
esmė.

“THE WASHINGTON POST” vasa- 
rio 17 d. paskelbtas Marie McNair 
straipsnis, pavadintas “Lithuanians 
Kindle Hope at Independence recep
tion”, kuriame cituojamas valst. sekr. 
D. Rusk sveikinimas Lietuvos nepri
klausomybės šventės proga. Ponia 
Rusk yra pastebėjusi, kad lietuvių i 
laisvės troškimas neturįs sau lygaus 
šių dienų laisvajame pasauly.

PREL. M. KRUPAVIČIUS savo įna
šą Lietuvių Fondui papildė iki $500.

P. BALTYS - BALTRAMONAHTS, 
augštais pažymiais baigęs Šv. Ritos 
augšt. mokyklą, prieš pusantrų metų 
įstojo savanoriu į JAV kariuomenę. 
Baigęs pagrindinį apmokymą, perėjo 
į parašiutininkus ir vienas iš pirmų
jų baigė šios kariškos specialybės 
mokslą. Be to, kariuomenėje dirbo ir 
karo technikos braižytoju. Jis yra 20 
m. jaunuolis ir jau išvyksta į Aliaską 
kaip karo instruktorius.

KUN. B. SUGINTAS Vasario 16, 
Punsko ir saleziečių gimnazijoms už 
vasario mėn. pasiuntė $1.180.

“CINCINNATI CATHOLIC TELE
GRAPH”, pasinaudodamas ELTOS 
anglų k. leidžiamu biuleteniu, labai 
plačiai aprašė religijos ir bažnyčios 
padėtį okupuotoje Lietuvoje. Jis pa
minėjo, kaip laisvajame pasaulyje 
lietuviai kovoja dėl savo krašto lais
vės ir atskirai ir dalyvaudami Paverg-

> tųjų Europos Tautų Seime.

Australija
SOL. G. VASILIAUSKIENĖ, grižu- 

si iš Amerikos, vėl pradeda dainuoti 
! per Australijos radiją. Jos lietuviškų 

dainų koncertas buvo transliuojamas 
per i?. Australijos valstybinę radijo 
stoti vasario 25 d. ;

LVS,RAMOVĖS skyriaus v-bą 1964 
m. sudaro: C. Zamoiskis — pirm., B.

Marmukonis — pavad., V. Dumčius 
— spaudos ir kultūros reik., M. Ur
bonas — ižd. ir I. Taunys — sekr.

Britanija
R. V. KLĖGERIS Liverpoolio im

te baigė odontologijos studijas, išlai
kė baig. egzaminus ir dabar yra jau 
kvalifikuotas dantų gydytojas. Gimęs 
1939 m. rugpjūčio 26 d. Kaune. Kai 
jis su tėvais 1948 m. atsikėlė i Ang
liją, teturėjo tik 9 metus ir nė žodžio 
nemokėjo angliškai. Vytauto tėveliai 
jau yra seni Rushdeno gyventojai ir 1 
abu dirba ten atsakingus darbus, da
lyvaudami vietos visuomenėje. “Rush- 
den Echo” ir “Evening Telegraph” 
aprašė jaunąjį daktarą ir jo tėvus.

Italija
ROMOS DIENRAŠTIS “IL.QUOTI- 

DIANO” išspausdino vienos, “Baub
lio Bitutes” slapyvardžiu pasirašiu
sios, Sibiro lietuvaitės eilėraštį, gra
žiai išverstą į italų kalbą. Eilėraščio 
antraštė — “Mano rožinis”. Autorė 
jai nuostabiu nuoširdumu išreiškia 
tėvynės pasiilgimą ir aprašo iš duo
nos minkštimo pasidarytą rožinį, ku
rį ji laiko sugrubusiose rankose, be
simelsdama Sibiro priv. darbų stovyk
loje. Trumpu įvadu laikraštis savo 
skaitytojams primena dabartinę padė
tį Lietuvoje.

ITALŲ VALSTYBINIS RADIJAS 
per Romos stotį, be įprastų kasdieni
nių programų, davė lietuviškos muzi- 

Įkos koncertą Vasario 16 paminėti va
sario 16 d.

Kolumbija
GEN. V. GRIGALIŪNAS, gyvenąs 

Calle 21 nr. 9-73, Tunja, Boyaca, Co
lombia, S.A. džiaugiasi, kad anūkė 
studijuoja biochemiją ir muziką. Jos 
pirmąjį koncertą klausytojai labai šil
tai sutiko.

Prancūzija
LB RUEN APYLINKĖ paskutiniais 

metais bendru pobūvių bei susirinki
mų neturėjo. Beveik visiems turint 
nuosavas susisiekimo priemones daž
nesnis susitikimas darosi lengvesnis. 
Ateityje numatoma susiburti į dides
nį ir, vieningesni būrelį. Apylinkės 
gausiausia šeima yra čižiūno — šeši 
vaikai.

PAS DE CALAIS apylinkėje gyve-, 
na 3 lietuvių šeimos: Tamauskų, Ind- 
roinytės-Baileu ir Bajarskų. Čia gyve
nusi lietuvių šeima — P. Dubėnai iš
vyko į JAV. K. Ambrozaitis atostogų 
metu buvo atsilankęs pas Bajarskus.

J. STRADOMSKYTĖS-CHEVREAU 
dukra Raymonde savo sužieduotuvių 
išvakarėse turėjo skaudžią automobi
lio nelaimę.

‘TRANCUZIJOS LIETUVIŲ ŽI- 
NIOS” rašo ir apie pr. rudenį viešė
jusį ir gyvenusį Paryžiuje 
lių. Pasidžiaugia, kad
sėdamas Paryžiuje 1956 m., buvo nu
piešęs “Pr. Lietuvių Žinioms” viršelį, 
o dabar nupiešė naują. Pr. Al.

vie-

CANADA

Bendruomenės
patarnavimai, kuriais galite

pasinaudoti

FOUR SEASONS TRAVEL J’a.
254 LAKESHORE RD. EAST, ^OlT Urea IT

V7 n A AĖkl A C Visais kelionių reikalais, visame pašau- 
•» DAvcIXAd lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

ANTANAS LIUD2IUS, B.L. 
savo įstaigą nuo liepos 1 dienos 

perkėlė 
| naujas patalpas — 

Turner Building (Suite 203) 
21 Main St East, Hamilton. 
Telefonai palieka tie patys: 

įstaigos: JA. 7-5575 
namų — FU. 3-8928

KAUKIŲ BALIUS, ruoštas vysk. 
Valančiaus šešt m-los tėvų komiteto 
vasario 1 d., praėjo geriausioje nuo
taikoje ir visi dalyviai buvo paten
kinti. Kaukėms pinigines premijas au
kojo: I — $25 mons. dr. J. Tadaraus- 
kas, II — $15 ir III — $10 Shur Heat 
Oil sav. šimkevičius ir IV — $5 Cana
da Meat Market sav. AH. Kybartas. 
Laimės staliukams po $15 aukojo: 
“Concession Garage” — sav. Bolskis 
ir Armonas; "Tri-Realty” 
balis ir Pranckevičius;
Meat Market” — sav. VI. Kybartas; 
“Real Estate” sav. B. Kronas; “Sakas 
Parcel Service” — sav. E. Sakevičie- 
nė; $13 “Shut Heat Oil” — sav. šim
kevičius.

Be k-to narių, prie šio parengimo 
savo darbu prisidėjo: O. A. Bugailiš- 
kiai, mokyt. A. Mikšienė, V. Narkevi
čius, K. Mikšys, Z. Salalienė, A. To
maitis, E. Sakevičienė, Gužienė, Ce- 
liauskienė, Šlekaitis; jiems nuošir
džiausia padėka.

Kaukių balių pagyvino gausus kau
kių, virš 20, atsilankymas. Jų buvo 
įvairiausių. Ypatingai išsiskyrė kaukė 
K, Donelaičio “Metai”. Komisija pre
mijas paskirstė: I — $25 gavo Done
laičio “Metai”; II — $15 “Urvinis 
žmogus” —V. Račys, iš Toronto; III 
— $10 “Motina ir vaikas” — P. Kli- 
maitienė ir V. Ulbinienė; IV — $5 
“Indėnė” — V. Lekavičiūtė; V — vy
no bonką gavo "Japonė” — S. Martin- 
kutė, VI — dėžę šokolado gavo "žir
nis” — M. Grinius, IX skyr, mokinys. 
Visoms kaukėms ir komisijai k-tas 
nuoširdžiausiai dėkoja.

Vakaro pasisekimas vertinamas ir 
tuo, kad gautas nemažas ir pelnas: pa
jamų — $1.358,90, išlaidų — $640,02; 
mokyklos naudai pelnas — $718,88.

Dar kartą visiems ir už viską komi
tetas nuoširdžiausiai dėkoja.

Tėvų komitetas

sav. Didž- 
“Economy

_________________ iniiiinr .. __ ________

Daugelis Kanados bendruomenių turi profesinių bei savanoriškų veikėjų 
organizacijų, pasiruošusių suteikti pagalbą bei patarnavimus KIEKVIENAM 
gyventojui, reikalui ištikus.

Tie patarnavimai apima

• Naminį slaugymų
Pramogų programas suaugusiems ir 

jauniesiems
• Pagalbų, iškilus šeimos problemoms

• Kūdikių sveikatos klinikas, įjungiant 
skiepijimų ir daugelį kitų.

Jeigu Tamsta ar Tamstos šeimos narys yra reikalingas tokių patarna
vimų, nieko nelaukdamas prašyk tokios pagalbos. Ji mielai bus teikiama.

Bendruomenės patarnavimai yra išvardinti jūsų telefono knygos gel
tonuose puslapiuose po pavadinimu

“SOCIAL SERVICE ORGANIZATIONS”
Tos organizacijos yra pasiruošusios 

TAMSTAI patarnauti

RENĖ TREMBLAY 
Pilietybės ir Imigracijos Ministeris
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"Atžalyno" premjera
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U v . V I //Gražus atžalynas auga ...
Hamiltono scenos mėgėjų bū

relis “Aukuras” savo 15 m. veik
lą apvainikavo pastatydami K. 
Binkio 5 v. dramą “Atžalyną”. 
Tai plataus masto veikalas, rei
kalaująs 5 skirtingų scenovaiz
džių, didelio skaičiaus vaidintojų 
ir pagalbinių aktorių — jaunimo 
klasės scenai. Rež. E. Dauguvie
tytė - Kudabienė, pasirinkdama 
“Atžalyną”, pasiėmė nepaprastai 
didelį uždavinį.

Veikalas populiarus, turėjęs 
nepaprastai didelį pasisekimą 
Lietuvos teatruose. Tai drama iš 
Lietuvos gimnazijos • gyvenimo. 
I v. vyksta inž. Keraičio bute, kur 
iš provincijos atvykęs gimnazi- 
jon giminaitis mokomas savo iš
sipūtusios ir išpaikintos dėdienės 
poniškų manierų. Keraitienės 
vaidmenį talentingai su dideliu 
šaržavimu atlieka J. Jakūbynie- 
nė. Inž. Keraitis — V. Pašilys, 
nuoširdi, šilta asmenybė savo gi
minaičiui ir žiūrinčiai publikai.

II v. — tipinga Lietuvos gim
nazijos klasė su suolais ir gim
nazistiškom uniformom, čia pra
sideda draminė veikalo užuomaz
ga. Mokinių mylimam klasės auk
lėtojui dingsta klasėje iš portfe
lio 100 litų. Negarbė užtraukta 
klasei ir visai gimnazijai. Seka
me tipišką mokinių elgesį ir pa
sikalbėjimus. Gerąjį mokinio ti
pą vaizduoja R. Petrauskas — Ja- 
sių, E. Bugailiškis — Barzdžių, 
A. Grigaitytė — Aldoną. Neigia
mą mokinio tipą — Sūrą gražiai 
vaidina D. Prunskytė. Klasę tar
do griežtas, be jokių sąžinės 
kompromisų, inspektorius ir au
toritetingas* direktorius. Inspek
torių vaidina G. Vindašius, di
rektorių — A. Juozapavičius. 
Abu atlieka savo vaidmenis įtiki
nančiai, tik gal A. Juozapavičius 
buvo kiek sunkiau girdimas salė
je. Naujokas P. Keraitis ryžtasi 
gelbėti mokyklos, klasės ir įtaria
mo draugo garbę. Būdamas vi
siškai nekaltas, jis pasisako pa
ėmęs iš auklėtojo portfelio tą 100 
litų, žiūrovui atrodo tai perdide- 
lė auka. Tik tame vaidmeny A. 
Stosius savo švelnumu ir idealis
to jaunuolio pavaizdavimu įtiki
na žiūrovą, kad taip galėjo būti.

III v. rodomas molėtoju kam
barys ir tipai lietuvių pedagogų. 
Psichologijos mokytoją vaidina J. 
Petraitis, istoriką — A. Kaušpė-

■ • das, gamtininke -—•A? Žilvytie nė, 
kūno kultūros — A. Stanevičius, 
matematikos — K. Bungarda. 
Kiekvienas gyvenimo problemas 
bando spręsti iš savo specialybės 
taško. Giliau savo vaizduojamą 
charakterį išryškina K. Bungar
da ir A. Žilvytienė. Čia jau pasi
rodo ir pasiaukojimo pasekmės. 
Inž. Keraičio auklėtinis viso 
miesto pajuoka: išmetamas, kaip 
vagis, iš gimnazijos.

Visi laukia sekančio veiksmo 
ir nori, kad tik greičiau būtų ati

taisyta padaryta neteisybė. Tik 
ketvirto veiksmo gale tai įvyks
ta. Senukas ir užuomarša mokyt. 
Tijūnas (K. Bungarda) atneša į 
siuvyklą išversti apsiaustą ir su
sitinka Čia savo buvusį auklėtinį. 
Už pamušalo užkritusi suranda
ma piniginė ir tas 100 litų. Pa
styra senelis mokytojas, o salė 
lengviau atsikvepia. Pasitvirtina 
siuvėjo Žiogo pasakymas, kad tas 
vaikas to negalėjo padaryti. Siu
vėją labai gyvai pavaizduoja K. 
Mikšys, kuris scenoje pats gerai 
jaučiasi ir publikai lengvas žiū
rėti.

Vaidinimas baigiamas mokyk
los iškyla. Scenoje vaišinamasi, 
bandoma dainuoti, šoka čigonė. 
Tipišką čigonę atkuria L. Virbic- 
kaitė. Veiksmas baigiasi, ir dar 
lauki, kad kaip nors būtų atsily
ginta jaunuoliui už padarytą au
ką. Bet veikale tik atitaisoma 
klaida, t.y. jis priimamas vėl į 
mokyklą. Ponia Kerąitienė dabar 
vėl norėtų jį anksčiau išvarytą 
priimti atgal, kad galėtų didžiuo
tis savo giminaičiu - herojum. 
Jaunasis Keraitis pasilieka pas 
siuvėją Žiogą. Klasės auklėtojas, 
kaip simbolinę dovaną, atneša ir 
atiduoda jam tą nelaimingą šim
tinę. Vyresnieji pamato, kad pri
augančioji karta dar turi daug 
idealizmo ir gali aukotis. Senelis 
Žiogas (K. Mikšys) žiūri laimin-

* ’ X

Tai buvo gili
Trumpom kojom netoli nueisi. 

Priežodis ypač taiklus istorikui, 
kai dokumentų nėra. O jų trūku
mą prieš Mindaugo amžius Lietu
vos istorikas tuojau skaudžiai pa
junta. Spragą iš dalies užpildo ki
tas mokslas — archeologija, ku
ria remiasi dr. M. Gimbutienė 
Anglijoj išėjusioj anglų kalba 
knygoje “The Balts”. Jos veika
las yra 33-čias serijoj “Ancient 
Peoples and Places”, kurioje 
Thames and Hudson leidykla 
Londone jau išleido veikalų apie 
senovės skitus, vikingus, danus, 
etruskus, aglosaksus, graikus, hu
nus, lenkus ir kitus.

Bendru požiūriu, dr. Gimbutie
nė pateikia ir liūdną ir smagų 
vaizdą; liūdną, nes įrodo, kad da
bartinis senųjų baltų ainių (lietu
vių ir latvių), gyvenamas* plotas 
yra tik šešta*dalis to, kurį turėjo 
jų protėviai senovėje; smagu, nes 
senovės baltų iškasamos medžia
ginės kultūros (kitokios archeolo
gija nei neatskleidžia) turtai yra 
visai nepaskutinėje vietoje kitų 
to meto liekanų tarpe.

Autorė baltų ir visų indo-euro
piečių, “arijų” protėvių jieško ir 
randa kurganų (supiltų kapų) 
žmonėse, kurie apie 2*000 m. 
prieš Kristų gyveno pakaukazėje 
ir Ukrainos*, lygumose. Archeolo

gas į besilinksminantį jaunimą 
ir pasako: “Gražus atžalynas au-

Tai buvo vienas bene didžiau
sių “Aukuro” bandymų. Mačiu
sieji sutiks, kad bandymas pavy
ko. Kaip kiekvieną dalyką, taip 
ir dramos pastatymą visada gali
ma dar tobulinti ir gerinti. Eili
niam žiūrovui daug padeda per
siimti veikalo dvasia geros deko
racijos, kurių čia trūko. Paskuti
nėje scenoje jaunimas linksmi
nasi, dainuoja. Deja, toks daina
vimas nepadarė įspūdžio, kokį ga
lėjo padaryti. Kaikur dialoguose 
galima |>uvo pastebėti mažus nu
trūkimus, pasimetimus, bet čia 
tik vienos kitos repeticijos reika
las. Nepadėjo veikalui ir vieno 
aktoriaus dviejų rolių vaidini
mas. Puikus G. Ilgūno grimavi- 
mas.

Tai nebuvo profesionalų dar
bas, bet mėgėjų. Daugelis su šiuo 
veikalu net pirmą kartą rodėsi 
scenoje. Jie sugebėjo sudaryti 
įspūdį žiūrovui, kad sėdi lietuviš
kame teatre, kuriame skamba 
graži lietuvių kalba net ir lūpose 
tų, kurie Lietuvos niekada nėra 
matę. Įsitikinome, kad galima 
drąsiai siųsti “Aukurą” į Niujor
ką ir kitas lietuviu apylinkes.

K. M.

Vyt Jurkūnas BŪSIU MELŽĖJA Linoleumo ir medžio rėžinys
Šis autoriaus kūrinys yra gavęs sovietinę premiją ir šiuo metu 
išstatytas sovietų grafikų parodoj Toronte. Parodoj yra ir daugiau 
darbų, sukurtų lietuvių, latvių, estų. Visi jie čia liudija rusišką 
okupaciją.

Gyvenimas filmuose

Sąmokslas prieš prezidentą
 KORNELIJUS BUČMYS, OFM 

LB KULTŪROS FONDAS AMERI
KOJE netrukus išleis vaikų poeto Jo
no Minelgos eilėraščių rinkinį “Labas 
rytas, vovere”.

ST. GOŠTAUTAS, meno kritikas, 
nuo pavasario semestro studijas gili
na Fordhamo un-te Niujorke. Jis taip 
pat dirba United Press International 
įstaigoje.

ANTANAS BARTOŠEVIČIUS, 77 
m., prieš Kalėdas mirė Prancūzijoje, 
kur gyveno nuo 1910 metų, kai pabė
go iš caro kariuomenės ir pėsčias per 
visą Vokietiją nukeliavo į Prancūziją. 
Seniesiems Amerikos lietuviams jis la
bai gerai žinomas savo gausiomis ko
respondencijomis iš Prancūzijos ir 
raštais, kuriuos pasirašinėjo “Antanė
liu” ir spausdino daugiausia “Vieny
bėje Lietuvininkų”.

V. VALAITIS, ahksčiau dirbęs 
“Newsweek” žurnale, dabar sėkmin-

Stasys Yla

Prof. Julius 
Gravrogkas savęs 
atradimo kelyje

9.
Kuriuo keliu pasukti Dievop?

J. Gravrogkas prisimena viename straipsnyje du ke
lius, kuriais atrandamas Dievas. Atrodo, abiem keliais 
jis ėjo.

— Dievo buvimo problema visų pirma yra intelek
tinė problema, ir kiekvienas, kuris eis intelekto nurodytu 
keliu, tikrai atras Dievą. Tai yra bendras visiems be iš
imties prieinamas kelias. Juo ir aš, susvyravęs tikėjime, 
Dievą vėl susiradau. Bet yra kitas betarpiškas kelias ar
tėti j Dievą. Visi, kai meldžiamės, stengiamės eiti tuo 
keliu. Juo įgyjame dvasinio ramumo ir mūsų prigimties 
įvairių galių giedrios pusiausvyros. Tačiau ant pirštų 
suskaitomi tie laimingieji, kurie tuo būdu pakildavo iki 
ekstazės ir dar šioj žemėj patirdavo didelį džiaugsmą 
bendrauti su Dievu.

Šiais žodžiais Gravrogkas atskleidžia ir savo išgyve
nimą. Pats apie tai nesipasakoja, bet yra žinių iš šalies.

Vienoj katalikų intelektualų šeimoj, dar esant Lie
tuvoj, teko girdėt apie prof. Grovrogko posūkį religijon 
ir tuo maldiniu keliu. Si šeima turėjo artimą žmogų, 
dirbusį augštesnėje technikos mokykloje. Tai buvo pa
prastas žmogus, bet toks jau skaidrus savo dvasia, toks 
giliai ir paprastai tikintis, kaip retai kas. Buvęs berods 
geležinkelietis, šis žmogus gavo mokyklos sargo vietą 
ir laimėjo direktoriaus Gravrogko pasitikėjimą. Direkto
rius jį visur siųsdavo, net į banką parnešti mokytojams 
algų. Visokiais reikalais jis eidavo į direktoriaus kabi
netą; dėlto mokiniai praminė jį vicedirektoriumi. Šis 
žmogus, kaip dr. Kuzmai gailestingoji sesuo Adelė, tapo 
patarėju ir galbūt įkvėpėju.

— Direktoriau, melskis! — kalbėjo jis, kai šio sveika
ta buvo labai pašlijusi. — Kalbėk noveną!

Gravrogko širdis tuo metu buvo visiškai sutrikus. Tu-

oj senovėj...
gija anglų kalba juos vadina Cor
ded ir Battle-Axe žmonėmis. 
Mums gal tiktų juos vadinti kir- 
vininkais”, pagal jų. apsiginklavi
mą glūdinto akmens, laivelių pa
vidalo kirvukais. Vadintini jie ir 
“virvelinės keramikos” žmonė
mis, nes molinius savo puodus 
mėgdavo puošti virvelinėmis lini
jomis.

Gimbutienė pasakoja: 2300 ar 
2200 m. prieš Kristų pastebimos 
pirmos žymės visai naujos kultū
ros, kuri į Ukrainos lygumas atė
jo iš už Volgos ir išplito po Bal
kanus, Anatoliją, o vėliau ir po 
vidurio Europą bei Pabaltijį. Šie 
žmonės turėjo vežimų ir buvo 
puikūs galvijų — arklių auginto
jai. Užsiimdavo šiek tiek ir žemės 
dirbimu. Gyveno būreliais, ku
riuos, matyti, .valdė vyriškoji ran
ka (patriarchatas). Jų visuomenės 
pasiskirstymas kariškiais ir darbi
ninkais, be abejojimo, kurstė 
judrumą bei karingumą. Europo
je jie rado ramesnius žemdirbius, 
gyvenusius kaimais ir valdomus 
moteriškos rankos (matriarchato). 
Atėjūnai apsigyveno kaip ponai, 
ir jų kultūrai priklauso archeolo
gų vadinami “Painted Pottery” 
žmonės Balkanuose, Funnel Bea
ker žmonės vidurio Europoje ir 
jos šiaurės vakaruose. Rusijos vi-

Užpelnyto pasisekimo susilaukusia
me filme “Dr. Strangelove” komiškoje 
formoje žiūrovai nustebinami, kaip 
bejėgis būtų Amerikos prezidentas, 
jei koks maniakas aviacijos generolas 
savo iniciatyva sumanytų pradėti ato
mini karą. Panašaus sąmyšio galimy
bė pramatoma ir naujame filme “Sev
en Days in May”, jei kuris kitas avia
cijos generolas, pasinaudodamas savo 
populiarumu, bandytų suruošti są
mokslą prieš Amerikos prezidentą ir 
civilinę valdžią.

Fletcher Knebel ir Charles Bailey 
II romanas “Seven Days in May” 1962 
m. ilgokai išsilaikė labiausiai perka
mų knygų sąraše. Nenuostabu, kad tai 
greit patraukė ir filmų gamintojų dė
mesį. Pagal minėtą romaną Rod Ster
ling paruošė tekstą to paties vardo 
filmui, kurį surežisavo John Franken- 
heimer. Sis režisorius ilgesnį laiką 
reiškėsi televizijoje, gi ekrano mėgė
jams labiau bus pažįstamas iš filmų 
“Birdman of Alcatraz” ir “The Man
churian Candidate”.

šalia baimės ir įtampos jausmo, fil
mas “Seven Days in May” sužadina 
drąsą ir pasitikėjimą žmonių gera va
lia. Tai daug daugiau negu eilinė me
lodrama ar sensacijų jieškojimas. Dar
niuose dramatiškuose rėmuose išreiš
kiama pagarba demokratijai ir laisvę 
mylinčių žmonių pajėgumui tvarkytis.

Fiktyvinėje ateityje, 1974 m., Ame
rikos prez. Jordan Lyman pateikia vi
suotinį nusiginklavimo planą. Nors 
Rusija jį prihna ir JAV senatas pa
tvirtina, daugelyje Amerikos piliečių 
kyla nepasitenkinimas. Populiarumo 
tyrinėjimo biuras nustato, kad vos 
29% balsuotojų pritaria prezidento 
žygiui. Atsiranda nepasitenkinimo ir

duryje ir Pabaltijy jie įsiviešpa
tavo ne žemdirbiškų medžiotojų - 
žvejų tarpe. Per keletą šimtme
čių šių kultūros sunyko arba susi
liejo su atėjūnų, šiame vyksme 
dr. Gimbutienė ir randa senųjų 
baltų protėvius. Vyt. Sirvydas.

karių tarpe. Vyriausio štabo viršinin
kas, penkių žvaigždžių gen. J. M. 
Scott reiškia protestą senato komisi
joje ir. privačiai, bet nesulaukia pa
darytos sutarties atšaukimo. Pasinau
dodamas savo populiarumu masėse, 
generolas su būreliu karių planuoja 
perimti valdžią.

Iš šio sąmokslo išskiriamas genero
lo artimiausias bendradarbis — mari
nų pulk. M. Casey, kaip nusistatęs 
prieš karinę diktatūrą. Iš įvairių smul
kių duomenų jis įtaria rengiant są
mokslą. Nors priešingas prezidento 
padarytai sutarčiai ir visur iki šiol iš
tikimas savo tiesioginiam viršininkui, 
pulkininkas visdėlto painformuoja 
prezidentą, šis su ištikimų patarėjų 
būreliu bando išaiškinti sąmokslą, 
kurs turi įvykti 7 dienų laikotarpyje. 
Eilėje įtampą didinančių įvykių są
mokslininkai susekami. Prezidentas, 
kalbėdamas į tautą per televiziją, už
tikrina tvarką ir rimtį.

Tikrai puiki eilės žymesnių ameri
kiečių vaidyba. Frederick March su
kuria tikrai įspūdingą Amerikos pre
zidento charakterį. Pripažindamas sa
vo menkumą kaip žmogus, jautriai ir 
oriai neša sunkias ir atsakingas pa- 
reigas, giliai įsitikinęs, jog visa daro
ma tik krašto gerovei. Jautrius mo
mentus išgyvena Kirk Douglas mari
nų pulkininko rolėje. Ištikimas savo 
viršininkui, bet jaučiąs ir civilinę at
sakomybę, rizikuoja pranešti preziden
tui savo įtarimus, nors tai gali su
griauti visą jo karjera ir gyvenimą. 
Burt Lancaster maištaujančio genero
lo vaidmeny lyg kiek ir perdeda vi
suotinės galios siekime. Nuoširdumo 
ir komiškumo junginy Edmond 
O’Brien, nors ir gerokai pamilęs bour
bon bonką, nepameta savitvardos, kai 
reikalas eina apie prezidento gelbėji
mą. Smulkesnėse rolėse pasirodo Ava 
Gardner, Martin Balsam, Andrew 
Duggan ir visa eilė mažiau įprastų 
veidų.

Filmas rekomenduotinas ne tik su
augusiems, bet ir vyresniam jaunimui.

gai verčiasi kaip laisvas fotografas. 
“Jubille” žurnalo vasario mėn. nume
ryje įdėta jo nuotraukų Korija apie 
neturtingųjų vaikus. “Newsweek” 
žurnalo vasario 17 d. įdėtas jo spal
votas viršelis ta pačia vargšų tema.

Pr. AL
MIRĖ RAŠYTOJAS JULIUS KAU

PAS nuo širdies smūgio kovo 1 d. Či
kagoje, kur viešėjo. ^Pastoviai gyveno 
Detroite ir dirbo kaip psichiatras. Ve
lionis gimęs 1920 m. Kaune. T. jėzu
itų gimnaziją baigė 1938 m., medici
ną V.D. un-te — 1944 m., daktaro 
laipsnį gavo Tuebingene 1946 m. Frei- 
burgo i. Br. un-te, Vokietijoj, 1947- 
49 m. studijavo filosofiją, literatūrą 
ir lankė meno mokyklą. Kaip rašyto
jas pradėjo reikštis 1942 m. Periodi
nėje spaudoje paskelbė visą eilę no
velių, pasakų, kritikos straipsnių. Vie
nas stambiausių ir gal originaliausių 
kūrinių yra “Daktaras Kripštukas pra
gare”.

KUN. DR. K. BUCMYS, OFM, pa
rašė knygą apie Išganytojo Motiną 
Mariją — “Gegužės mėnuo”. Ji skiria
ma gegužinėms pamaldoms. Kiekvie
nai dienai paruoštas 5 min. pamokslė
lis bei skaitymas. Knyga bus 120 psl. 
Leidėjas — Tėvai pranciškonai Brook- 
lyne. Iš spaudos išeis balandžio mėn.

PROF. A. MACEINOS veikalas 
“Niekšybės paslaptis” jau išėjo iš 
spaudos. Išleido “Ateities” knygų lei
dykla, 916 Willoughby Ave., Brook
lyn, N.Y., 11221. Kaina $4. šis veika
las 1955 m. buvo išleistas Herderio 
leidyklos vokiečių k. “Das Geheimnis 
der Bosheit”. Vokiečių spauda jį la
bai gerai įvertino.

PROF. Z. IVINSKIS Vokietijoje, 
Bonnos Friedricho-Wilhelmo un-te 
vas. 22 d. skaitė įžengiamąją paskaitą 
tema “Reformacijos raida Lietuvoje 
prieš jėzuitams atsirandant”. Paskai
tos išklausyti filosofijos fakulteto de
kanas buvo pakvietęs rektorių, sena
tą, visus un-to profesorius bei uni
versiteto bičiulius.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ —

VYT. TAMULAICIO knyga vaikams 
‘.‘Skruzdėlytės nuotykiai” jau išvers
ta į anglų k. ir netrukus pasirodys 
knygų rinkoje. Leidėjas — “Many- 
land Books” leidykla, kuriai vad. ra
šyt. Stp. Zobarskas. Ji jau gražiai už
sirekomendavo keliais leidiniais ang
lų k. — lietuviškų pasakų, lietuvių 
poezijos, J.. Gliaudos romanu “Namai 
ant smėlio”, Ig. šeiniaus, Stp. Zo- 
barsko, A. Barono, A. Landsbergio ir 
kt. kūriniais. Linkėtina, kad ši leidyk
la sėkmingai plėstų pradėtąjį darbą.

DIENRAŠČIUI “NAUJIENOS” va
sario 19 d. sukako 50 metų, šis social
demokratų linkmės laikraštis pradžio
je buvo leidžiamas kartą per savaitę, 
o nuo 1914 m. rugp. 1 d. pasirodo 
kasdien. Tai pirmas liet, dienraštis 
JAV. Nuo leidimo pradžios “N” vyr. 
red. yra dr. Pijus Grigaitis. Nuo 1916 
m. su petraukomis, o nuo 1921 m. be 
pertraukos redakcijoje dirba K. M.
Augustas, vyr. red. pavaduotojas. Il
gesnį laiką “N” redakcijoje dirbo A. 
Lalis, K. Baronas, V. Poška, J. Lau
kys, A. Dvylis, P. Adomaitis, V. Ra
dzevičius, Stp. Strazdas, A. Vaivada, 
M. Gudelis, dr. P. Jonikas, J. Balčiū- 
nas-švaistas ir kt. Šiuo metu dienraš
čio polit. žinių tvarkytoju yra St. Vai
noras ir bendrosios kronikos vedėju 
J. Pronskus-Aklasmatė. Dienraščio 
ūkio reikalus tvarko M. Gudelis.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
S. BUDRIO STUDIJA “Gediminas 

Jokūbonis” nagrinėja Pirčiupio Moti
nos autoriaus kūrybinį kelią. Iškelia
ma jo mokytojų — J. Mikėno, V. Pa- 
lio, J. Kėdainio, B. Pundziaus įtaka 
jaunojo skulptoriaus formavimuisi. 
G. Jokūbonis savo monumentaliems 
kūriniams daugiausia naudoja akmens 
medžiagą, todėl ir šios knygos apipa
vidalinimui dail. J. Galkus pasirinko 
akmens motyvus. Studijoje pagrindi
nis dėmesys skiriamas Lenino premiją 
laimėjusiai Pirčiupio Motinos statu
lai, kuri savo stiliumi turi artimą ry
šį su liaudies skulptūra. Prasčiau pa
vykusi yra granitinė siena su 119 žu
vusių pirčiupiečių pavardėmis — jai 
trūksta ekspresijos, taip būdingos Mo
tinos statulai. Paminklo aplinkos kom
poziciją paruošė V. Gabriūnas, skulp
toriaus kūrinį įjungdamas į lietuviš
ko kaimo gamtą.

LEONAS VATrUKAITIS, lig šiol 
nepriklausęs literatų grupei, parašė 
pirmąjį romaną “Be paliaubų”, kuria
me vaizduojamas pokarinis laikotar
pis — kolchozų organizavimas, parti
zanų kovos. Romano struktūroje esa
ma spragų, tačiau šiaipjau recenzen
tai džiaugiasi, kad naujasis rašytojas 
sugebėjęs atkurti anų dienų tikrovę.

CHIRURGAS KAZYS KATILIUS 
60 m. amžiaus proga apdovanotas gar
bės raštu. Nuo 1945 m. jis vadovauja 
Vilniaus un-to fakultetinės chirurgi
jos katedrai. 1956 m. yra apgynęs di
sertaciją medicinos mokslų kandidato 
laipsniui. Jubilįjatas paruošė daug 
naujų chirurgų. Nesvetimas jam ir 
mokslinio tyrimo darbas.

V. Kst.

rėjo dėl to pertraukti net dėstymą universitete.
Žmona savo keliu pasakoja, kad "vicedirektorius” 

kartą prasitaręs jos tarnaitei:
— O kas lieka direktoriui? Tik melstis Su tokia šir

dim jis ilgai negyvens.
Gravrogldenei tie žodžiai labai nepatiko. Vyras vis 

būdavo vienas, užsidaręs savo kabinete. Atrodė, kad jis 
jieško ramybės, kurios jam tada labai reikėjo. Neidavo į 
svečius, prašydavo, kad ji viena eitų. Kartais sakydavo 
turįs dirbti prie savo mechanikos.

— Ar jis iš tikro dirbo? Ar gal ilsėjosi? — kalbėjo

— Tekėdama žinojau, — pasakoja žmona, — kad jis 
lietuvis katalikas, bet nežinojau, jog jam mūsų santuo
ka netikra. Anksčiau gal ir jam nebuvo tai svarbu. Da
bar mačiau, kad jis, nors daug meldžiasi, bet be nuotai
kos — labai prislėgtas. Jo sveikata kas kartą ėjo blogyn. 
Nežinojau, jog jam reikia galbūt vienintelio vaisto — pil
nai susitaikyti su Dievu.

Apie tai, matyt, žinojo brolis Antanas. Atėjęs j Julių 
namus, pusiau juokais kalbėjo:

— Jei tu, Olga, neisi į katalikų bažnyčią susituokti, 
Julius galės vesti antrą žmoną.

sutraukiančių 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

nepaprastą gydomąją medžiagą, suge
bančią sutraukti hemorojus be skaus
mo. Ji per keletą minučių sumažina 
niežėjimą ir nepatogumus bei pagreiti
na uždegimo pažeistų audinių gijimą.

Visais tyrimų atvejais, švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezultatai 
būdavo toki nuostabūs, kad šis page
rėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių.

To buvo pasiekta naudojant gydomą
ją medžiagą (Bio-Dyne), kuri greitai 
padeda užgyti pažeistoms celėms ir su
žadina naujų audinių augimą.

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepalo 
bei lazdelės formose “Preparation H” 
vardu. Prašykite visose vaistinėse. Ga
rantuota — arba grąžinami pinigai.

Atsiųsta paminėti
Adolfas Šapoka, SENASIS VIL

NIUS. Vilniaus miesto istorijos bruo
žai iki XVII a. pabaigos. Išleido Tė
vai pranciškonai Prisikėlimo parapijos 
Toronte dešimtmečio proga 1963 — 
karaliaus Mindaugo — metais. Spau
dė Tėvų pranciškonų spaustuvė 
Brooklyn, New York. 332 psl.

Lietuvių Enciklopedija XXX tomas, 
534 psl. širdis—Telesio. Leidėjas — 
Juozas Kapočius, šį tomą redagavo J. 
Puzinas.

Lietuviai Amerikos Vakaruose, nr. 
1, sausis, 1964, 8 psl.; redaguoja ko
lektyvas, leidžia A. Skirius, 4366 Sun
set Blvd., Los Angeles, Calif. 90029, 
USA.

Vytis, mėnesinis žurnalas, nr. 1(50), 
sausis-vasaris, 1964 m., 24 psl. Leidžia 
Lietuvos vyčiai JAV, redaguoja ko
lektyvas; 1625 W. Marquette Rd., Chi
cago, m. 60636, USA.

24th Annual Report, Ontario Cred
it Union League Ltd., 39 psl.

žmona. — Kartą grįžtu namo vėlyvą vakarą. Langas 
mūsų bute (pirmam augste) buvo praviras. Žiūriu, vyras 
suklupęs ant abiejų kelių meldžiasi. Ilgokai pastovėjau. 
Jis vis meldėsi. Tada supratau, ką jis veikia visais vaka
rais vienas, dažniausiai užsidaręs mokyklos kabinete. 
Kitą rytą aš pasigavau “vicedirektorių” ir atskarčiau jam 
pamokslą:

— Tu mano vyrui nenešk religinių knygų ir nera
gink kalbėti novenų. Palik jį ramybėje!

Kurį laiką žmonai atrodė, jog tas “vicedirektorius” 
Adomas Tversiąs liovėsi apaštalavęs. Bet ji pastebėjo 
kitą dalyką. Vyras rytais dedasi einąs į mokyklą dėstyti 
pamokų, o iš tikrųjų eina į Karmelitų bažnyčią ir ten 
ilgokai užtrunka. Savo maldomis jis atkreipęs net kitų 
dėmesį: taip paskęsdavęs, tartum ekstazėj, jog kiti, į jį 
žiūrėdami, negalėję suprasti, kas jam darosi.

— Iš to kilo net nereikalingų kalbų Kaune, — pa
sakojo žmona. — Vienuos svečiuos, pas mūsų pažįstamus, 
prof. Viktoras Biržiška net pasišaipė: girdi, Julius susir
gęs religine manija.

Kai Gravrogkas rašo — “nuo tų metų (1925) tapau 
praktikuojančiu kataliku”, reikėtų gal suprasti: pradė
jau nuoširdžiai melstis. Sakramentinės praktikos jis dar 
negalėjo atlikti — buvo viena kliūtis.

Ilgai slėpta rakštis
Jau grįžęs į Lietuvą, kaip žmona pasakoja, jis norėjęs 

formaliai susitaikyt su Bažnyčia. Tačiau išrišimo negalė
jo gaut, nežiūrint keletą pakartotų bandymų pas įvai
rius kunigus^ Kartą su mokyklos ekskursija buvo nuvy
kęs į Rygą, bet . ir ten kunigas jam nedavė išrišimo. Kliū
tis buvo ši. Būdamas Rusijoj jis susituokė pravoslavų 
bažnyčioj. Santuokos aktą reikėjo pakartoti katalikų baž
nyčioj, kad galėtų eiti sakramentų. Tai jam buvo pasa
kyta kunigų, bet jis nedrįso to pasakyti savo žmonai, 
kad jos neįskaudintų.

Ta kalba Gravrogldenei nepatikusi. Kitaip kalbėjęs 
kun. Latvėnas — religijos mokytojas augšt technikos mo
kykloj. Jis, kartą užėjęs, atskleidė jai, ko ji anksčiau ne
buvo pilnai supratusi. Tada ji ėmusi galvoti, jog vyrui, 
giliai tikinčiam ir taip besimeldžiančiam, gali būti di
delė kančia — negalėti eit Komunijos. Ji tada sutiko eiti 
į katalikų bažnyčią pakartotiniam santuokos aktui.

Kun. Latvėnas sutvarkęs visą reikalą su kun. Kapo
čium ir vieną vakarą, kai Prisikėlimo bažnyčioj buvę 
maža žmonių, jiedu atliko šį aktą. Tą vakarą Julius buvęs 
šauniai pasipuošęs, labai rimtas ir skaidrus. Po to ėmu
sios giedrėti ir jo visos nuotaikos ir sveikata tiesiog ma
tomu būdu gerėti.

Susitaikymo ženklas
Nepavyko išsiteirauti, kada Gravrogkas gavo reikš

mingą dovaną — kryžių iš universiteto prorektoriaus 
prel. B. Česnio — šia proga, ar kai jis buvo išrinktas 
universiteto rektoriumi. Bet iškentėjęs savo klajonių kry
žių, jis nūnai turėjo šį atpirkimo simbolį ypatingai ver
tinti. Būdamas rektoriumi, jį laikė savo kabinete.

Jau anksčiau jo mokiniai juto dvasinį direktoriaus pa
sikeitimą. Dabar pastebėjo, jog jis, ypač viešame savo 
žodyje, skelbia kryžiaus šviesą. Lietuviškas kryžius 
esąs persmelktas Kristaus šviesa. Tokia turėtų būti ir 
mūsų lietuvybė. Ar ne dėlto mūsų kaimas buvęs toks 
atsparus, ypač rusų persekiojimo laikais, kad lietuvybė 
buvusi neatskiriamai susieta su katalikybe?

Nuo tada Gravrogkas pradėjęs labiau vertinti ateiti
ninkus, kurie veikė pusiau slapta jo mokykloje. Mokyk
la priklausė ne švietimo ministerijai, kuri ateitininkams 
nuo 1930 m. uždraudė viešai veikti mokyklose, bet su
sisiekimo ministerijai. Kai viceministeris atvykdavęs 
įteikti diplomų, tai ateitininkai, prisisegę savo ženkle
lius su kryžiumi,-tuos diplomus paimdavę į rankas. Jau
nų vyrų drąsa žavėjusi direktorių.

LATVIŲ GtLIŲ KRAUTUVE 
802 BATHURST ST. (kampas Bloor) 
Telefonas LE. 3-3884.

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
* Puokitta nuotakoms bai įvairioms kitoms progoms —• 

auropietHkame ir kenaJižkomo stiliuje.
★ įvairieusig rfiUg skintos pilis bot vazonai su gMmis.
♦ Mas turimo gintaro irkitokig Hdirbinig dovanoms.

Kolbome tojp pat vokiškai ir rusiškai.



Mann & Martel
BBALTOBS

2320 Bloor St W.
BABY POINT

$8,900 pilna kaina, 5 kamb. mūr. 
namas vandeniu alyva apšildomas, 
alum, antri langai ir durys. Viena 
atvira skola 10 metų. Įmokėti tik 
$1.100.
BLOOR — JANE — Bungalow

$5.900 Įmokėti, atskiras mūrinis 
7 kambarių namas, privatus Įvažia
vimas ir garažas. Vandens šildymas, 
didelis sklypas ant upės kranto. 
Moderniška virtuvė, gražūs kamba
riai, kilimai ir graži aplinka.
SWANSEA

$4.900 Įmokėti; atskiras, mūrinis 
gražių plytų narna*. 7 dideli kam
bariai, moderniška virtuvė, gražus 
kiemas. Prašoma kaina $18.500, gal 
ir mažiau.
ST. CLAIR — OAKWOOD

$4.700 Įmokėti, 8 kamb. dviejų 
augštų mūrinis namas. Dideli kam
bariai, 2 moderniškos virtuvės ir 
naujai Įrengta vonia, vandeniu aly
va šildomas. Graži aplinkuma ir ar
ti susisiekimo.

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255 Namų telef. LE. 6-1410

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.©bSPORTASt
VYČIO ŽINIOS

Krepšininkės draugiškose rungtynė
se įveikė Canada Life komandą 43:28. 
Šį šeštadienį krepšininkės vyksta į 
Orangeville, kur žais draugiškas rung
tynes su vietine komanda.

Mergaitės CYO lygos peržaidimuose 
pralaimėjo pirmas rungtynes prieš St. 
Edwards 16:31. Sekančios rungtynės 
įvyks šį šetadienį

Antra meisterystė. Vyčio berniukai 
D įveikę Il-sė rungtynėse Aušrą A 19: 
11, tapo Toronto parapijų lygos meis
teriu. šią meisterystę vytiečiai laimi 
antrus metus iš eilės. Meisterių ko
mandą sudaro: R. Karalius 9, M. Kara
lius 3, Rautinš 7, Vanagas, V. Kakne
vičius, R. Kaknevičius, Plačiakis, Na- 
cevičius, Bražukas, Ramanauskas, 
Akelaitis.

Tie patys berniukai, žaisdami Onta
rio parapijų pirmenybėse, priežaismių 
rungtynėse du kartus įveikė Hamilto
no S. Heart komandą 23:7 ir 13:7 pa
sekmėmis. Taškai: M. Karalius 13, R. 
Karalius 9, V. Kaknevičius 7, Rautinš 
5, Nacevičius 2. Šį šeštadienį šie krep
šininkai vyksta į Brantford, Ont, kur 
dalyvaus šios grupės Ontario pirmeny
bėse .

Berniukai C pr. šeštadienį pralaimė
jo antras Ontario pirmenybių prie
žaismių rungtynes prieš Welland 35: 
27. Šiomis rungtynėmis rytiečiai už
baigė pirmenybes.

Stalo tenisininkai pr. sekmadienį 
dalyvavo Toronto “open” pirmenybėse 
suaugusių klasės A, B, C ir D grupė
se. Geriausiai pasirodė jaun. stalo te
nisininkės, Sabaliauskaitė ir Nešukąi- 
tytė, daugumoj varžybų pasiekusios 
pusfinalius, o Sabaliauskaitė poroje 
su Hunnins laimėjo I vietą moterų 
dvejete. Šį šeštadienį rytiečiai daly
vauja liet, stalo teniso pirmenybėse 
Toronte.

Alg. Eižinas, pasižymėjęs Vyčio 
krepšininkas, žaidžiąs už Harbord ko
legiją, buvo labai dažnai minimas vie
tinėje spaudoje, ypač kaip kandidatas 
centro puolėju į visų mokyklų “Ali 
Stars” rinktinę.

Mūsų rėmėjams: V. Girdauskui, V. 
Senkevičiui, J. Gustainiui, A. Klimui, 
K. Kaknevičiui ir Prisikėlimo p. ban
keliui, išnuomojusiam salę treniruo
tei, nuoširdžiai dėkojame.

AUŠROS ŽINIOS
ŠĮ šeštadieni, 7 v.v., mūsų salėje On

tario moterų krepšinio pirmenybių 
baigminiai žaidimai. Aušra merg. A 
komanda žais su Hamiltono Stefalco. 
Laimėtojos kovo 21-22 d.d. Toronte 
ar Hamiltone žais su rytinės Kana
dos (Montrealiu) dėl Kanados čempi- 
jonato.

CYO lygos pusbaigmiuose Aušra J 
nugalėjo St. Anselms 46:28 ir 35:28, 
o Aušra M nugalėjo Corpus Christi 
12:10 ir 18:17. Baigmės prasidės šią 
savaitę.

šią savaitę numatoma užbaigti žai
dimus KSAKP berniukų B, C ir D 
klasėms.

B-C finalai jauniams prasidės kovo 
22 d.

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namu, farmu, žemės sklypą, apartamentą, biznią. 
BLOOR — JANE. $10.000 Įmokėti, mūro, atskiras, po 6 kambarius, tikras 

dupleksas, 2 garažai, privatus šoninis įvažiavimas.
SWANSEA ARTI BLOOR. $3.000 įmokėti, atskiras, mūro, gražioj vietoj, 

šoninis įvažiavimas, garažas. Kaina $14.900. Liks viena skola balansui 
10 metą, atvira.

RONCESVALLES — HEWITT. $5.000 Įmokėti, mūro, atskiras, pirmame 
augšte 4 kambariai, viso 10 kambarių, 3 prausyklos 3 vienetą, šoninis 
įvahavimas. Kaina $23.000.

BLOOR — KEELE. $6.000 įmokėti, atskiras, mūro. 6 kambarių, tikras 
dupleksas, privatus įvažiavimas, 4 garažai. Pardavimo kaina $24.200.

HAVELOCK — COLLEGE. $8.000 įmokėti, mūro, atskiras, 17 kambarių 
3-pleksas, privatus įvažiavimas. Kaina $24.900.

BLOOR — RUNNYMEDE. $10.000 Įmokėti, atskiras, 15 metų senumo, 
gražios plytos, vand. alyva apšildomas, 2 augštų po 4 didelius kamba
rius, rūsys išbaigtas, pirmos rūšies namas, privatus, 10 pėdų šoninis 
įvažiavimas, garažas. Kaina $32.000.

Skubiai prašau skambinti man asmeniškai po darbo nuo 8-10 vai.
J. KUDABA RU- M105

Kreipkitės visais reikalais, čis gsusfte rimta h* sąžiningą patartai*.

Tei. RO 2-8255
BLOOR — JANE

$4.900 Įmokėti, 7 kamb. dviejų 
augštų, gražus mūrinis namas su 
garažu ir privačiu Įvažiavimu. Mo
derniška virtuvė, vandens alyvos 
šildymas. Visai arti Bloor.
SWANSEA — BLOOR

$3.700 ĮmokėtL atskiras, mūrinis 
6 kamb. namas, dvi virtuvės. Į gara
žą lengva Įvažiuoti. Visai arti Bloor 
ir tuoj galima užimti.
BLOOR — QUEBEC

$3.400 Įmokėti, 7 kamb. dviejų 
augštų mūrinis namas, vandens aly
vos šildymas, didelis kiemas. Vie
na skola balansui, už mėnesio gali
ma užimti. Platus Įvažiavimas ir ga
ražas
BLOOR — BERRY RD.

$10.000 Įmokėti, gražus rupių ply
tų apartamentinis pastatas — four- 
plex, tik 8 metų senumo su 4 ga
ražais ir privačiu Įvažiavimu. Kiek
vienas butas po 2 miegamus, dide
li kambariai, patogus išnuomoji
mas. 5% ilgalaikis morgičius. Ge
ros nuomos. Visai arti susisiekimo 
ir krautuvių. Labai geras pirkinys.

Kanados sporto apygarda praneša, 
kad kovo 14 d. įvyks Kanados lietuvių 
sporto apygardos stalo teniso pirme
nybės. Pradžia 12 vai., 337 Spadina 
Ave., Paramount Hotel. Bus vyrų vie
netas bei dvejetas, moterų vienetas ir 
mišrus dvejetas. Dėmesio: vyrų ir mo
terų vienetas žais dviejų minusų sis
tema, mišrus ir vyrų dvejetas — vie
no minuso. Pirmenybėse gali dalyvau
ti tik FASK-to registruoti sportinin
kai. K. S. apygardos vadovas

ČIKAGOS SPORTO ŽINIOS
Marquette parko vyrų krepšinio pir

menybės jau artėja prie pabaigos. Iš 
čia dalyvaujančių 4 lietuvių komandų 
geriausiais laikosi ASK Lituanica, o 
prasčiausiai — LSK Neris. Vienose iš 
paskutiniųjų rungtynių Korp! Neo-Li- 
tuania krepšininikai nugalėjo Nerį 
98:71 ir Aras sukirto VS Guys 96:45.

LFK Lituanicos futbolo komanda 
baigė salės futbolo žaidimus. Nors 
paskutinėse'rungtynėse kovo mėn. 1 
d. ji įveikė Norwegians - Americans 
vienetą 5:2, bet negalėjo išsigelbėti iš 
paskutinės vietos. Iš sužaistų 9 rung
tynių ji tegavo tik 5 taškus (dvi per
galės ir 1 lygiosios). Kovo 15 d. Li
tuanica turės pirmąsias rungtynes 
šiais metais lauke ir Marquette par
ke susitiks su Vikings komanda.

Kaip skelbiama Vid. Vakarų sporto 
apygardos pranešime nr. .7, šios apy
gardos prieauglio klasės krepšinio pir
menybės įvyks kovo 14-15 d. Čikagos 
Foster Parko pastate, 8400 So. Loo
mis. Blvd. Jaunių krepšinis bus žai
džiamas A, B, C ir D klasėse. Taip 
pat tuo pat metu įvyks ir apygardi
nęs visu klasių stalo teniso varžybos.

E. Š.

Sportas Lietuvoje
Bokso rungtynėse Kaimo Žalgiris 

nugalėjo Maskvos Spartaką 6:4 ir 8:2.
Pabaltijo dviračių lenktynės šiemet 

bus pradėtos iš Vilniaus gegužės 20 d. 
Varžybų bendras nuotolis yra 1360 
km. Iš Lietuvos sostinės dviratininkai 
suks per Kauną, Kėdainius, Panevė
žį,* Zarasus, Rezeknę, Aluksnę, Tar
tu, Talliną ir atgal į Latvijos sostinę. 
Pereitais metais individualiai-nugalė
jo kaišiadorietis Grabauskas ir Lietu
vos rinktinė.

Draugiškose tinklinio rungtynėse Ig
nalinoj Nemunas nugalėjo Latvijos 
Varpą 3:2.

Vilniaus šachmatų pirmenybėse pir
mauja Milvydas prieš Rubiną ir Vis- 
taneckį. K. B.

WELLAND, Ont.
METINĖS REKOLEKCIJOS.—Wel- 

lando ir Port Colbome lietuviams, me
tinės rekolekcijos — kovo 21 ir 22 
d.; šeštadienį, 7.30 v.v. St. Mary’s baž
nyčioje; sekmadienį, 11.30 v.r. įpras
tose patalpose. Rekolekcijas ves Tė
vas J. Jančius, vienuolis marijonas.

DELHI, Ont.
P. ST. ZADURSKIENĖS iš Langto- 

no padėkoj “Tž” 2 nr. per neapsižiū
rėjimą iškrito eilutė, išreiškianti pa
dėką Delhi lietuvėms katalikėms mo
terims. Paliestąsias atsiprašome. Red.

Ateitininkų žinios
VYR. MOKSLEIVIŲ — berniuku ir 

mergaičių bendras susirinkimas Įvyks 
šį sekmadienį, kovo 15 d. tuoj po 10 
vai. pamaldų L. Vaikų Namuose. Su
sirinkimas bus vienas Įdomiausių, nes 
bus atsakoma į klausimus, kuriuos 
pateikė patys moksleiviai. Daugiausia 
klausimai yra susiję su morale, ber
niukų ir mergaičių draugavimu, Įvai
riais Įpročiais, kaip rūkymu ir gėrimu 
ir Lt. { klausimus atsakys 3 specialiai 
pakviesti žinovai. Kviečiame ir neatei- 
t ininkus —- 13-18 m. mergaites ir ber
niukus.

STUD. ATEITININKE A. KUOLAI- 
TE skaitė paskaitą Šv. Kazimiero mi
nėjime Toronte. Jaunimas iš lėto už
ima senųjų veikėjų eiles. Tėvam rei
kėtų atkreipti didesnį dėmesį į orga
nizacijų reikšmę jaunimui. Nuostabiai 
graži A. Kuolaitės kalba, nors ji iš 
Lietuvos išvyko būdama tik vienerių 
metų.

JAUNESNIŲJŲ IR JAUNUČIŲ 
ateitininkų berniukų susirinkimas — 
šį sekmadienį, kovo 15 d. 230 v. p.p., 
Muzikos studijoje.

JAUNUČIŲ IR JAUNESNIŲJŲ 
MOKSL. AT-KIŲ MERGAIČIŲ abiejų 
būrelių susirinkimas šį sekmadienį, 
kovo m. 15 d. 2 v. p.p. LV Namuose.

Lietuvių skautų 
veikla

V. MATULAITIS dovanojo Ramby
no ir Šatrijos tuntams 30 egz. jo pa
ties gražiai paruošto ir išleisto Lietu
vos geografijos vadovėlio “Kur bėga 
Šešupė”. Skautiškam jaunimui jis 
daug padės geriau pažinti savo tėvy
nės geografiją. Visi jam dėkingi.

KANADOS RAJONO VADEIVA v.s. 
V. Skrinskas pr. šeštadienį atšventė 
50 m. amžiaus ir 40 m. skautavimo 
jubilėjų. Tunto vadovai ir skautai lin
ki ilgiausių metų ir ištvermingo skau
tavimo ateity.

VILKIUKAMS IR JŲ VADOVAMS 
vilkiukų skyrius išleido 128 psl. kny
gą “Vilkiuko žinynas”. Patartina jį įsi
gyti ne tik vadovui, bet ir kiekvie
nam vilkiukui. Kaina $1.

LSB VYR. SKAUTININKAS visus 
skautus kviečia įsijungti į gilesnį 
skautybės ideologijos studijavimą, į 
platesnį mūsų religinių, tautinių ir so
cialinių vertybių pažinimą. Arčiau pa
žinti vienas kitą, kaip lietuvį skautą 
visose šakose ir sugebėti save tinka- 
mai parodyti kitiems. Tad tebūnie šū
kis 1964 m. “Pažinkime save!”

Ps. B. MAŽEIKIENĖ dalyvaus skau
čių seserijos vadijos posėdy, kuriame 
bus svarstomi ir jūros skaučių reika
lai. Taip pat dalyvaus skautininkių 
sueigoje. Be to, matysis ir tarsis su 
Brolijos vyriausiu skautininku.

SKAUTAS VYTIS G. SKRINSKAS 
yra paruošęs spalvotą filmą iš kelių 
skautiškų stovyklų. Vienetų vadovai 
galėtų ji parodyti savo nariams, susi
tarę su filmo savininku.

STOVYKLAVIETĖS FONDUI auko
jo ir pirko pėdas: “Parama” kredito 
kooperatyvas $350; po $25: Prisikėli
mo parap. kredito kooperatyvas, J. B. 
Vaidotai, Z. A. Staneikos; $20: J. Ju- 
zukonis; $10: B. Pakštas; $5: J. Kar
ka, Račkauskas. Visiems aukotojams 
nuoširdus skautiškas ačiū.

NAUJA ŠATRIJOS TUNTO TUN- 
TININKĖ ps. B. Petrušaitienė š.m. ko
vo 8 d. perėmė Šatrijos tuntą. Visais 
šio tunto reikalais kreiptis — 83 
Brookside Ave. Tel. RO 6-6676.

BUFFALO, N.Y.
VASARIO 16 MINĖJIMAS — kovo 

15 d. Pamaldos — 10 vai. ryto šv. Jur
gio bažnyčioje (1910 E. Falls St., Nia
gara Falls, N.Y.) Minėjimas — 3.30 
v. p.p. Tarpt. Institute, 1260 Delaware 
Ave., Buffalo, N.Y. Programą atliks 
kaimynai iš Ročesterio; kalbės rašyt. 
Jurgis Jankus; meninę dalį atliks nau
jai suorganizuotas moterų dainos bū
relis ir deklamuotojai. A. M.

OTTAWA, Ont.
GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS — ko

vo 14 ir 15 d.d.,- šeštadienį ir sekma
dienį, arkivyskupijos rūmų koplyčio
je. Pirmasis susikaupimo žodis ir iš
pažintis — šį šeštadienį, 7.30 v. v. Mi
šios, pamokslas, Komunija — sekma
dienį 12 vai. Prieš ir po Mišių bus 
klausoma išpažinčių. Šioms rekolek
cijoms atvyksta iš Toronto kun. dr. 
Pr. Gaida. Visi liet, katalikai kviečia
mi dalyvauti. Kor.

St. Catharines, Ont.
BENDRUOMENĖS VEIKLA. — Ir 

šiemet naujoji B-nės valdyba sugebė
jo suruošti tikrai gražų Vasario 16 mi
nėjimą. Jis buvo pradėtas pamaldomis 
Tėvų pranciškonų koplyčioje į ją iš
kilmingai įnešus tris vėliavas — “Ra
movės” atsargos karių, skautų ir vi
suomenės. Pamaldas atlaikęs Tėvas B. 
Mikalauskas, OFM, pasakė turiningą 
dienai pritaikytą pamokslą.

4 v. p.p. minėjimas buvo tęsiamas 
slovakų salėje, į kurią susirinko vietos 
ir kaimyninių b-nių lietuviai. Minėji
mą atidarė B-nės valdybos pirm. Juo
zas Žemaitis, pakviesdamas Tėvą B. 
Mikalauską sukalbėti invokaciją.

Programai vadovavo S. Zubrickienė, 
paskaitą skaitė K. Stankevičius iš 
Wellando. Sugiedojus Tautos himną 
ir išlydėjus iš salės vėliavas, iškilmin
goji dalis buvo baigta ir tuoj pradėta 
meninė programa, kurią atliko To
ronto vyrų kvartetas ir Hamiltono 
“Aukuro” keli atstovai. Menininkai 
atliko savo roles pasigėrėtinai. Kvar
tetas turėjo kartoti kelias dainas ir 
dar atrodė publikąi buvo maža ir to. 
Ypač šiltai buvo sutikta “Aukuro” va
dovės E. Kudabienės - Dauguvietytės 
deklamacija apie kunigaikščio sapną, 
šį ilgą dalyką ji perdavė meistriškai. 
Taip pat kiti “Aukuro” dalyviai atli
ko sudėtingas ištraukas iš V. Krėvės 
veikalo sklandžiai ir labai įgudusiai, 
žodžiu, minėjimas buvo augšto lygio 
visais atžvilgiais.

Aukos buvo renkamos Tautos Fon
dui, Nepriklausomybes Fondui ir Va
sario 16 gimnazijai Vokietijoje. Visi 
aukojo mielai ir duosniaL kor.

Padėka
Už suruoštą staigmeną mūsų 15-kos metų -vedybinio gyvenimo 

sukakčiai paminėti, reiškiame didžiausią padėką ruošėjoms p. Janei 
Vingėlienei su šeima, p. U. Grinskienei, p-lei Lidijai Grinskytei ir 
visiems dalyvavusiems draugams — D. T. S. Tarvydams, V. O. Ta- 
seckams, V. A. Kryžiniauskams, P. P. Tarvydams, A. Storkui, P. J. 
Grinskiui, St. Juozapavičiui, J. Vaškeliui, K. Striaupui, P. J. čėgiui.

Už brangias dovanas visiems mūsų draugiškas ačiū —

J. O. Drąsučiai

I
 SKAUTIŠKAS AČIŪ

Tėvui Placidui Bariui, OFM, už atidarymą Kaziuko mugės 
ir gražų žodi; visiems Tėvams pranciškonams už patalpas, 
už leidimą pasinaudoti virtuve ir savikaina — bufetu; tė
vų - rėmėjų komitetui ir visiems talkinusiems virtuvėje bei 
Kaziuko mugėje; taip pat visiems tėvams - rėmėjams ir To
ronto visuomenei už nuoširdų parėmimą mūsų darbų savo 
atsilankymu ir auka.

Toronto Šatrijos ir Rambyno tuntų 
skautės, skautai

Lietuvių studentų žinios
LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUN

GOS centro valdyba praneša visiems 
LSS skyriams, kad 1963-64 m. metų 
nario mokestis, kartu su pilnu narių 
sąrašu, turi būti išsiųstas cv ižd. P. 
Kaustekliui, 19212 Omira, Detroit, 
Mich. 48203, ne vėliau kaip iki š.m. 
kovo 16 d. Pavasarį įvyksta vėl LSS 
cv rinkimai ir balsavimo lapai bus 
siuntinėjami tik tiems studentams, ku
rie yra užsimokėję nario mokestį ir 
yra cv sąrašuose.

Taip pat “Studentų Gairės”, kurių 
2 nr. buvo išleistas prieš porą savai
čių, yra siuntinėjamos tik užsimokė
jusiems nariams.

LSS METINIS SUVAŽIAVIMAS, 
kuris yra ruošiamas Padėkos Dieną, 
lapkričio mėn., šjn. įvyks Detroite.

IŠLEISTUVĖS numatomos suruošti 
ir šiemet baigusiems augštuosius 
mokslus bei gavusiems mokslo laips
nius. Toronto kolonija ir šį pavasarį 
padidės keliais gydytojais, inžinie
riais, mokytojais. Keletas gaus dakta
ro ir magistro laipsnius.

“T. ŽIBURIAI” ir Šiemet dės foto
grafijas baigusių Kanadoj ir kitur 
augštąsias mokyklas. Visi pasistenkite 
iš anksto atsiųsti į redakciją fotogra
fijas su trumpu gyvenimo aprašymu.

LIETUVIAI turėtų daugiau domė-

Simcoe - Delhi - Tillsonburg, Ont.
IŠDEKORUOTA ŠV. KAZIMIERO 

BAŽNYČIA. Darbą atliko dail. Juozas 
Bakis iš Toronto. Bažnyčia atrodo jau
kiai ir gražiai. Dekoravimas buvo rei
kalingas, nes lubos ir sienos buvo nu
blukusios. Kurį laiką bažnyčia buvo 
naudojama mokyklos reikalams. Už 
kelių savaičių turėsime visus tris nau
jus altorius ir naujas duris. Tada baž
nyčia dar gražiau atrodys.

Parapijiečiai nuoširdžiai remia baž
nyčios pagražinimo darbus ir gausiai 
aukoja klebonijos skolai išmokėti. Pa- 
rapja turi eilę stambesnių aukotojų 
atskiriems tikslams. Didžiojo altoriaus 
fundatoriai yra Mykolas ir Elena Tui- 
nylos, šoninių altorių — St. ir Rožė 
Augustinavičiai ir Antanas ir Vanda 
Mažeikos, didžiųjų bažnyčios durų — 
Julius ir Ona Stradomskiai, šoniniam 
altoriui žvakes su kitais reikmenimis 
nuperka Vincas ir Vera Treigiai. Lie
tuviškam kryžiui už didžiojo altoriaus 
padaryti aukoja Mykolas ir Domicėlė 
Bartuliai, o naujam kielikui įgyti — 
A. V. Mažeikos.

METINĖS REKOLEKCIJOS Šv. Ka
zimiero parapijoje prasidės Verbų 
sekmadienį ir baigsis D. Penktadienį. 
Rekolekcijų vedėjas — T. Gediminas 
Kijauskas, SJ, iš Čikagos. Konferenci
jos bus vakarais 7 v. Kviečiame apy
linkės lietuvius gausiai dalyvauti.

WEST LORNE — RODNEY LIE
TUVIAMS GAVĖNIOS SUSIKAUPI- 
MAS įvyks Verbų sekmadienį, 5 v. p. 
p. West Lorne bažnyčioje. Atvyks T. 
G. Kijauskas ir kun. dr. J. Gutauskas. 
Bus išpažintys, konferencija, šv. Mi
šios, Komunija. Pasinaudokime šiuo 
pasiruošimu Velykoms.

IŠVYKSTA VESTI REKOLEKCIJŲ 
į šv. Antano parapiją Detroitan kun. 
dr. J. Gutauskas. Rekolekcijos bus vi
są savaitę. Prasidės Kančios sekmadie
nio vakare ir baigsis šeštadienio va
kare prieš Verbų sekmadienį. Konfe
rencijos rytais 9 v., o vakarais 7.30.

VELYKŲ BOBUTĖ ATVYKS šios 
apylinkės vaikų aplankyti Atvelykyje. 
Ji susitiks su vaikais šv. Kazimiero 
bažnyčios salėje. Ten įvyks margučių 
dažymo konkursas, jų ritinėjimas ir 
kitokia programa.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 
numatomas gegužės 9 d. lenkų salėje, 
Delhi. Ją ruošia KLB Delhi apyl. val
dyba. KLK Moterų Dr-jos Delhi skyr. 
valdyba ir kitos organizacijos.

DIDŽIAUSIOS IKI ŠIOL LAIDO- 
TUVĖS šioj apylinkėj įvyko vasario 
24 d., mirus a.a. Stasiui Augustinavi- 
čiui, Sr. Atvykusių rožinio kalbėti ir 
laidotuvių pamaldoms negalėjo sutal
pinti nei laidojimo namai Tillsonbur- 
ge, nei šv. Kazimiero bažnyčia Delhi. 
Dalyvavo po kelius šimtus žmonių. Ve
lionis buvo labai gerbiamas dėl savo 

tis Toronto universiteto įvykiais. Ne
seniai buvo suruoštas tarptautinis fes
tivalis, kur turėjo progos pasirodyti 
iš viso pasaulio studentai. Lietuviai 
suorganizavo parodėlę ir per meno pa
sirodymą pašoko taut, šokius. Visi 
plojo. Salėje buvo tik kelios lietuvių 
šeimos.

NAUJAS UNIVERSITETAS orga- 
n ižu o j amas Scarboro, kaip TU padali
nys. 202 akrų sklypas jau nupirktas 
prie Highland upės krantų, apie 20 
mylių nuo miesto centro. Numatoma 
naują universitetą atidaryti 1965 m. 
su humanitarinių ir gamtos mokslų 
fakultetais. Jau suorganizuotas 7 mil. 
dol. kapitalas pradėti statybos dar
bams.

FEDERACINĖ VALDŽIA žada duo- 
ti studentams paskolas be nuošimčių 
iki $1000 metams. Jau ruošiamos tai- 
syklės.

LIETUVAITĖS ABITURIENTĖS tu
rėtų susidomėti “Dental Hygiene” 
kursu prie Odontologijos fakulteto 
Toronte. Mokslas trunka dvejus me
tus; priima su 13 klasių pažymėjimu. 
Baigus darbas garantuotas pas dantų 
gydytojus.

JAU LAIKAS STUDENTAMS pa
duoti prašymus įvairioms bendrovėms 
vasaros atostogų darbui gauti.

plačios visuomeninės veiklos; dėl aiš
kaus lietuviško ir krikščioniško nusi
statymo. Jis buvo nuoširdus šv. Ka
zimiero parapijos ir kiekvieno lietu
viško darbo rėmėjas.

Velionis domėjosi visais gyvenimo 
klausimais, bet arčiausia širdies jam 
buvo visuomeniniai reikalai. Kai pas
kutinį kartą lankiau sunkiai sergantį 
ligoninėje, jis gyvai domėjosi artė
jančiu Vasario 16 šventės minėjimu. 
Kai vyko praeitą vasarą Toronte PLB 
seimas, apgailestavo negalįs jame da
lyvauti dėl susilpnėjusios sveikatos. 
Velionies žodžiais tariant, “juk tai di
delės svarbos įvykis mūsų lietuviška
me gyvenime ...” Savo lietuviška 
veikla ir šviesiu pavyzdžiu velionis bu
vo žinomas ir už mūsų kolonijos ribų.

KLK MOTERŲ DR-JOS DELHI SK. 
SUSIRINKIMAS įvyko kovo 8 d. šv. 
Kazimiero parapijos salėje. Skyrius 
neseniai atšventė 5 m. gyvavimo su
kaktį. Šiuo metu skyriui vadovauja 
pirm. E. Kairienė, vicepirm. O. Mąte- 
lienė, sekr. P. Laureckienė, ižd. T. Že- 
bertavičienė ir parengimų vadovė E. 
Bačiūnienė. Kor.

PRADŽIOS MOKYKLŲ organizuo
tose iškalbos varžybose Birutė Norku
tė vėl laimėjo I vietą. Ši gabi lietu
vaitė jau anksčiau irgi buvo laimėto
ja “Canadian Legion” rengtame kon
kurse. St. D.

ŠAULIAI SAVO NARIO LAIDOTU
VĖSE. — Delhi šaulių būrys, vad. S. 
Jakubicko, gražiai atsisveikino su mi
rusiu būrio šauliu a.a. Stasiu Augusti- 
navičium, kuris mirė vasario 21 d. 
Tillsonburgo ligoninėje. Laidojimo na
muose buvo pastatyta šaulių garbės 
sargyba. Vasario 24 d. prie bažnyčios 
a.a. St. Augustinavičiaus karstą pasi
tiko, su šauliškais raiščiais ant rankų, 
išsirikiavęs Delhi šaulių būrys ir ka
riškomis ceremonijomis atidavė pri
deramą pagarbą. Keturi šauliai per
ėmė garbės sargybą ir prie karsto sto
vėjo visą bažnyčioje buvimo laiką. 
Karstą išnešant iš bažnyčios, šauliai 
vėl rikiuotėje ramiai stovėjo iki kars
tas buvo paruoštas vežti į Tillsonbur
go kapines. Ten vėl išsirikiavęs šaulių 
būrys su kariškomis komandomis ir 
ceremonijomis atidavė savo paskutinę 
pagarbą ir atsisveikino su savo buvu
siu geru ir pareigingu šauliu. Po lai
dojimo apeigų p. Augustinavičienės 
pakviesti, visi laidotuvių dalyviai, apie 
300 vietos lietuvių ir svečių iš kitur, 
buvo pakviesti į Delhi vengrų salę pie
tums. čia atsiseikinimo žodį tarė Ben
druomenės pirm. p. Stonkus, šaulių 
vardu — S. Jakubickas ir Rodney lie
tuvių vardu — V. Ignaitis.

Tai buvo įspūdingiausios laidotuvės 
iki šiol buvusių. Tebūnie Jam lengva 
ta žemė, kurioje Jis atsigulė amžinam 
poilsiui. S. J.

6 psl. • Tėviškės Žiburiai •

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

527 Bloor St. W. - Toronto 4, Ont. 
Telefonas LE. 2-4404

Skubiai reikalingi 
namai pardavimui
RONCESV ALLES — BLOOR

$2.000 įmokėti, 8 kambarių 
atskiras mūr. namas, karšto 
vandens šild., kvadratinis 
planas, garažas su privačiu 
įvažiavimu. Pilna kaina tik 
$14.500.

SWANSEA
$3.000 įmokėti, puikus vie
nos šeimos atskiras mūrinis 
namas, kvadratinis planas, 
alyvos šildymas, privatus 
Įvažiavimas.

ISLINGTON — BLOOR
$3.000 ar mažiau Įmokėti, 
gražus 5 kambarių bungalas, 
moderni virtuvė, didelis re
creation kambarys, vandens 
alyvos šildymas, garažas su 
privačiu įvažiavimu, viena 
atvira skola balansui, ne- 
augšta kaina.

BABY POINT
$4-5.000 įmokėti, visai nau
jas 6 kambarių atskiras mū
rinis namas, kvadratinis pla
nas, dvi vonios, balkonas, ga
ražas su privačiu įvažiavimu.

SWANSEA — BLOOR
Pilna kaina $16.900, atskiras 
mūrinis 5 kambarių bunga
las, vandens alyvos šildymas, 
2 kambariai rūsyje, garažas 
su privačiu įvažiavimu, ne
toli Bloor.

DURIE — BLOOR
$5.000 įmokėti, 8 kambarių 
per du augštus, atskiras mū
rinis namas, 2 vonios, 2 vir
tuvės, naujas šildymas, gara
žas su šoniniu įvažiavimu, 
viena skola balansui.

INDIAN ROAD
$6.000 įmokėti, 10 kambarių, 
atskiras mūr. namas, kvad
ratinis planas, vandens aly
vos šildymas, dvigubas gara
žas, puikus nuomavimui.

$6.000 įmokėti, 7 kambarių, 
atskiras mūrinis namas, nau
jas šildymas, geras kamba
rių išdėstymas, recreation 
kambarys, garažas, didelis 
kiemas, namas be skolų.

HIGH PARK — RONCESVALLES 
$10.000 įmokėti, didžiulis 15 
kambarių atskiras mūrinis 
namas, kaip 4 butai, naujas 
vandens alyvos šildymas, 
gauna virš $480 mėn. nuo
mos, garažai su privačiu įva
žiavimu, viena atvira skola 
balansui.

Pr. KERBERIS
Darbo tel. LE. 2-4404 
Namų tel. LE. 5-1584

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St. W. • Tel. 533-4414

Prisikėlimo Parapijos Kredito 
Kooperatyvo pagrindinis tikslas - 
patarnavimas savo nariams.
Už indėlius mokama 4%%; asmeninės paskolos — 7%; morgičių paskolos 
—6^ % . Nariam duodama nemokama gyvybės apdrauda iki $2000. Asme
ninės paskolos taip pat apdraustos. Pilnas čekių patarnavimas.
Visais finansiniais reikalais kreipkitės į Prisikėlimo parapijos bankelĮ: 
999 College St., Toronto 4, Ont. Tel. LE 2-3400. Darbo valandos: pirma
dieniais 10—1.30 ir vakare 4.30—7; antradieniais 10—1.30; trečiadieniais 
uždarytas; ketvirtadieniais 10—1.30, vakare 4.30—7; penktadieniais 10— 
1.30, vakare 4.30—8; šeštadieniais 9—12; sekmadieniais 9.30—1.

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 PUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
Res. tel. LE 6-5363 Res. tel. RO 3-2032

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (prie Lansdowne Ave.)
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450 Namų telefonas: BE. 3-5996

$29.500 pilna kaina, 4 šeimų apar
tamentas, 21 kamb., mūrinis, at
skiras, $380 mėn. pajamų, nuo
mininkai apsimoka šildymo išlai
das. $5.000 įmokėti, geras inves
tavimas.

$2.500 įmokėti, Bloor—Dundas. 6 
kamb., mūrinis namas, 2 pilnai 
įrengtos vonios, garažas, 1 skola 
balansui. Prašo $14.500.

$19.900 pilna kaina, Bloor—Jane. 
6 dideli, alyviniais dažais dažyti 
kamb., privatus įvažiavimas, šil
to vandens šildymas, parduoda
mas pirrfią sykį, anglai savinin
kai, turi būti parduotas.

$12.900 pilna kaina, krautuvė ir 
dirbtuvė, mūrinė, 18’xlOO* plius 
6 kamb. su atskiru įėjimu, reika
linga remonto, palikiminis par
davimas.

Turime krautuvių, tarmą, vasarviečių, kotelių, motelių įvairiose vietose ir
įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus.

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolą - morgičfą-
Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius

_________ \ .... . - .. . --------------------------- ----------
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KEELE — WILSON AVE.
$15.000 Įmokėti, 8 butų mūrinis pa

statas. Karšto vandens-aly
vos šildymas. Garažai $8.800 
matinių pajamų. Valduos 
garantuotas (NrfA) 5% % 
morgičius. Prašo $72.000.

VAKARINĖJ MIESTO DALYJE: 
$25.000 įmokėti, ultra liuksusinis 

18 butų pastatas. Balkonai, 
keltuvas, inter-com., indams 
plauti mašinos (dishwash
ers) ir t.t. Dideli ir puikūs 
butai. Prie pat parko. Val
džios garantuotas (NHA) 
morgičius. N e p r a 1 eiskite 

' progos.
“GOLDEN MILE” RAJONE
$25.000 Įmokėti už 28 butų (14—1 

ir 14—2 mieg.) pastatą. Di
delis kiemas auto mašinom. 
Pirmas morgičius tik iš 5% 
%. Pilnai išnuomotas. $31. 
600 metinių pajamų. Pilna 
kaina $185.000. Labai gera 
pinigų investacija.

KEELE — EGLINTON RAJONE
$45.000 Įmokėti, gražus 53 butų 7 

augštų apartamentinis pasta
tas. 26 garažai ir kiemas au
to mašinom. Balkonai, keltu
vas, inter-com., Hi-Fi, van
dens geizeris vestibiulyje, 
dirbtinis sodas ant stogo ir 
kiti naujausi ir modernūs 
įrengimai. $74.700 metinių 
pajamų. Visi butai išnuomo
ti ir turi nuomos sutartis.

JANE — WILSON
$40.000 Įmokėti, naujas 30 butų 

apartamentinis pastatas (1-2- 
3 miegam.). Visi naujausi 
įrengimai: keltuvas, balko
nai, inter-com., ir t.t. $45.000 
metinių pajamų. Prašo $330 
tūkstančių.

HIGH PARK — SWANSEA RAJ.
$0000 Įmokėti? Tikrai taip. Galimy

bė nusipirkti nedidelį fabri
ko pastatą (industrial zon
ing) be savo kapitalo arba 
su labai mažu įmokėjimu. 
3750 kvadr. pėdų ant vieno 
augšto, tinka sandėliui arba 
dirbtuvei (buvo sriubų skar
dinėse dirbtuvė). Prašo $39. 
000, bet galima derėtis, nes 
našlė savininkė turi parduo
ti. Nepraleiskite šios retos 
progos.

KOTELIS — PIETINĖJ ONTARIO 
$20.000 ĮmokėtL Parduoda 13.000 

galionų alaus, priedo 24 
kambariai išnuomavimui. La
bai arti JAV sienos. Aludė 
ir pastatas tik už $65.000. 
Smulkesnes informacijas su
teiksiu asmeniškai.

Be to, turime labai didelį pasirin
kimą Įvairaus dydžio apartmenti- 
nių namų.

J. RUKŠA
LE. 2-4404

Namų telefonas LE. 6-9165

$2.400 įmokėti, Dundas - High Park.
6 kamb. mūrinis namas, kamba
riai alyviniais dažais dažyti, nau
jai ištinkuota, koridorinė siste
ma, 2 modernios virtuvės, nauja 
šild. krosnis, garažas, tik keli 
žingsniai iki Dundas.

$4.000 įmokėti, Swansea. Mūrinis, 
atskiras namas, šilto vandens šil
dymas, moderni virtuvė, garažas, 
1 skola balansai.



ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS
;111

Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

įvairios sudėties maisto siuntiniai 
iki 40 sv. (su įpakavimu 44 sv.) 
Taip pat galima siųsti ir vienos rū

šies maistą iki 40 sv.
Prašome reikalauti mūsų 

maisto katalogų.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti

nius iki 17% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą.

• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti, 

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar

nauti ateityje.
Lietuvių įstaiga

BALTIC EXPORTING CO.
849 COLLEGE ST., TORONTO 4, Ont., CANADA. Tel. LE 1-3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vaL ryto iki

7 vah vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL p.p.

105 Cannon St. E^ Hamilton, Ont. Tel. JA 8-6686. Ponia V. Juraitis. 
94 Douglas St, Sudbury, Ont Tel. OS 3-5315. Ponia M. Venskevičienė

Savininkai A. ir S. KALŪZA

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. B O C H U L I S

71 BEATY AVE. • TORONTO • TEL. LE. 3-5116
Taisau visokių rūšių laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pri
statau į namus. DARBAS GARANTUOTAS. Taipgi per mane galite nusi
pirkti pigiau laikrodžius, šliūbinius žiedus ir kt

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service — Dirbtuvė

TeI. 532-7733
Taisome visus modelius T.V., Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorius ir kt. Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka
mas lietuvio techniko.
T.V. antenos statomos Parduodame vartotas
ir taisomos. ir naujas T.V. ir H.-F.
CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi Sav. R. STASIULIS
1736 Dundas St. W.

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St., • LE. 1-3074. Sav. P. Uzbalis

AUGŠTŲ KVALIFIKACIJŲ MECHANIKAI 
Sav. Bill Bartha ir Frank Petit

Taiso visų modelių mašinas: automatinės transmisijos, ratų balansavi
mas, motoru remontas, tepimas ir kt. Syki pabandę, grįšite pas mus atgaL 

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 BROCK AVE. (tarp Dundas ir College). Telefonas 531-1305

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDA
Gyvybės • Automobilių • Namų • Hipotekų • Vasarviečių • Baldų 
Nelaimingų atsitikimų • Vagysčių • Verslo • Ligos • Bondai 
Gydytojų vizitai • Operacijos • Mėnesinės pajamos ir pan.

Balys Maskeliūnas, Member LUA
2493 LAKE SHORE BLVD. WEST, ROOM 101 

Toronto 14, Ont. Telefonas 251-4864

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka įvair. plum
bing ir vandens apšildymo darbus. 
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

Telefonas LE. 2-5191

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių „ p . „

Kredito Kooperatyve rAKAMA
Būstinė: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario • Telefonas LE. 2-8723

Už sutaupąs moka nuo 472% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6Vfe%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną 
dieną, išskyrus sekmadienius; šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai., o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

Pirkdamas B f A produktus, perki geriausius!

Parduodami augštos rūšies British American Oil 
Co. Ltd. produktai: filtruotas benzinas, alyva ir 
kit. Baterijos ir padangos garantuojamos 3 metams. 
Įvairūs mašinų pataisymai: tepimas, dideliu ir mažų 
dalių pakeitimai. Darbas garantuotas ir atliekamas 
patyrusių, valdžios pripažintų mechanikų. Puiki 
proga pasinaudoti B/A Credit Card privilegijomis.

• Parduodama namų šildymo alyva • Mašinos paruošiamos žiemai • 
• Darbų įkainavimai nemokami •

Teikiama vad. “Road Service” 24 vai., klausti Adam RO 6-8503.

PARKDALE B/A SERVICE STATION
1181 Queen St. West (prie Gladstone) 

Tel. 535-9468

BE MUITO DOVANOS: 
Automobiliai, šaldytuvai, skalbimo 
mašinos, motociklai, dviračiai, siu
vamos mašinos, televizijos aparatai, 
pianinai, automobiliams padangos, 

foto aparatai ir t.t.

• nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL p.p.

VISU RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 

Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

Savininkas STAN MŪRAS
418 BATHURST ST. • WA. 1-3225

EVANGELIKŲ PAMALDOS su šv. 
Vakariene — šį sekmadienį, kovo 15 
d., 5.30 v.v. Christ Latvian Church, 
18 Victoria Ave. South.

MEDŽIOTOJŲ IR ŽCKLAUTOJŲ 
KLUBO valdyba praneša, kad visuoti
nis klubo susirinkimas atidedamas po 
Velykų, kad nebūtų kliudoma nariams 
dalyvauti LN susirinkime.

ROBERTO SIERUCIO IŠLEISTU- 
VES Čikagon įvyko vasario 29 d. ži
nomo prekybininko p. Kybarto rezi
dencijoj Montain Avė. Dėkojame p. 
Kybartui už leidimą pasinaudoti jo 
erdviomis patalpomis; organizatoriams 
St. Kačinskui ir p. Petrašiūnui iš To
ronto; šeimininkėms p. Kačinskienei 
ir p. Petrušaitienei iš Toronto; p. Ga- 
liniui, restorano savininkui už paruoš
tą kalakutą. Padėkos žodį tarė J. But
kevičius, o dovaną R. Sieručiui įteikė 
jo draugas St. Kačinskas, kuris se
kančią dieną išvyko atostogų į Flo
ridą.

Atsilankiusiųjų svečių tarpe buvo iš 
Londono, Ont., iš Mountain Bridge, 
Ont., ir iš kitur. Ačiū hamiltoniečiam 
ir visiem dalyvavusiem. J. B.

AA ONA GUDINSKIENĖ, 76 m. 
amžiaus, po kelių ligos savaičių mirė 
vasario 27 d. šv. Juozapo ligoninėje. 
Velionė paliko nuliūdime dukras: Jo
aną, Barborą, Oną, Juzefą ir sūnus: 
Bronių, Jurgį, Praną ir Kazimierą. 18 
anūkų ir du proanūkai neteko močiu
tės. Po iškilmingų gedulo pamaldų 
palaidota vasario 29 d. iš AV bažny
čios lietuvių kapinėse Port Credit, 
Ont. Laidotuvėse dalyvavo daug gi
minių, artimųjų bei pažįstamų. Į dė
dienės laidotuves buvo atvykęs kun. 
B. Sugintas iš Čikagos.

ALB. IR ALF. PILYPAVIČIAI vieš
bučio savininkai, išvyko kelioms sa
vaitėms atostogų į šiltąją Floridą. 
Linkime sėkmingai praleisti atosto
gas. , .4J?į

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ val
dyba nuoširdžiai dėkoja KLB Hamil
tono apylinkei už $25 auką mūsų or
ganizacijos jaunimo reikalams. J. P.

PADĖKA
Leiskite išreikšti Jums visiems mū

sų nuoširdžiausią padėką už mums su
ruoštą išleistuvių pobūvį p. Krištolai
čių namuose š.m. vasario 22 d. Ta 
proga Jūsų įteikta dovana visada 
mums primins Kanadą ir ten turėtus 
draugus. Norime nuoširdžiai padėko
ti mons. dr. J. Tadarauskui už mums 
įteiktas dovanas, kurios gautos net iš 
Lietuvos. Tos dovanos, kaip ir Jo pa
sakytas atsisveikinimo žodis, liks 
mums šviesus kaip atminimas iš Ha
miltono parapijos su jos klebonu.

Ačiū p. Krištolaičiui ir Albinui Kra- 
kaičiui už įdėtas pastangas ruošiant 
tą pobūvį, ačiū Gailutei Krištolaitie- 
nei už taip gražu priėmimą. Dėkojam 
už linkėjimus ponams: J. Mikšiui, V. 
Sakui, R. Bagdonui, G. Skaisčiui, dr. 
Br. Krakaičiui, J^ Trečiokui.

Nuoširdžiai dėkojam visiems daly
viams: mons. dr. J. Tadarauskui, Alb. 
Krakaičiui, Br. Krakaičiui, Krištolai- 
čiams, Bagdonams, Sakams, Skais- 
čiams, Mikšiams, Trečiokams, Garkū- 
nams, Rudžiams, Smitams, Kežemė- 
kams, Kalvaičiams, Kairiams, Mažu- 
laičiams, Verbickaitei, Liaukui, Luko- 
ševičiūtei, Samus, V. Kežinaičiui, J. 
Kežinaičiui, M. Kežinaitytei, Apana
vičiui, Narkevičiui, Karaliūnui, Gra
jauskui, Pinkevičiūtei, Bartninkams.

Su nuoširdžiausia padėka 
liekame — Vacys ir Marytė Salikliai

w..klllii

OILS LTD. 
Atstovas

H. ROŽAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintuvus savo klijentams. 
Telefonas LE. 3-49Oa.

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai <— Notarai
35 HAYDEN ST., Toronto, 
(arti Bloor ir Yong gatvių)

Telet įstaigos TeleL namų: 
WA. 4-9501. BE. 3-0978

Dėmesio!
TAISO: šaldytuvus, skalbi
mo mašinas, siurblius—vac
uum cleaners, elektrines 
plytas ir kitus namų ruošai 
pritaikytus elektrinius reik
menis.

VI. Slėnys ■ 
RO. 9-6047

Inter notional 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST

DRAUDIMO ĮSTAIGA
. AL DŪDA

tomatinėmfe traJCTistjomh įr

mokėt nemokamai

PAGALIAU 
automatinė televizija 
yra tapusi tikrove.

PHILIPS MON1TRON 500
— didžiulis laimėjimas geriausių moksli
ninkų, dariusių tyrimus ilgą metų eilę. 
Pašalinta daug nereikalingų rankinių kont
rolių, kurios pakeistos naujais patobulini
mais. Pasirodė, jos buvo net nereikalingos. 
Tik PHILIPS duoda ekraninių lempų ga
rantiją 2 metams.
PHILIPS skyrė dideles sumas ir pašventė 
daug laiko, kad pagamintų geriausia!
Pirkite PHILIPS, pirkite geriausią!

© SKAITYTOJAI PASISAKO

MOHAWK Furniture Ltd.
2448 Danforth Ave. • Tel. OX 9-4444
137 Roncesvalles Ave. • Tel. 537-1442

Abi parduotuvės atidarytos nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

“PIRMYN, JAUNIME!” Įjimo. Nežinau, ar pirm. J. Strazdas 
Sekiau “TŽ” jaunimo skyrių, kuris Į savo apie valandą užtrukusią prakalbą

man rodos labai geras jau tuo, kad 
abi pusės — jauni ir “seni” — išsi
kalba. Dabar pateko man į rankas To
ronte leidžiamas ateitininkų mokslei
vių laikraštėlis “Pirmyn, Jaunime!”
— š.m. vasario 2 d. Jis taip pat įdo
mus ir reikšmingas ypač šiuo laiku, 
kada ne vienas “senių” baiminasi, 
kad jaunimas, girdi, nemėgsta galvo
ti, nenori rimtų temų, nemoka rašyt 
lietuviškai. Šis kuklus laikraštėlis iš
sklaido baimę ir rūpestį. Prisipažin
siu, man pačiam buvo didelė staigme
na, kad patys moksleiviai galėtų taip 
įdomiai ir brandžiai svarstyti tokias 
temas, kaip grįžimas į Lietuvą arba 
komunizmas. Trys straipsneliai, pora 
eilėraščių ir vienas vaizdelis rodo ne
mažą jaunų žmonių vaizduotės ir min
ties pažangą, o taip pat gana gerą lie
tuvių kalbos bei rašybos vartoseną.

Jei laikraštėlis panašiu keliu eis to
liau, neabejoju, brandins jaunus ta
lentus ir paruoš ateičiai naujų plunks
nos darbininkų. Labai linkėčiau laik
raštėlio redakcijai eiti pirmyn be bai
mės ir svyravimo. Nebijokit daryti 
klaidų — kalbinių, stilistinių ir kito
kių. Tik tas neklysta, kas nieko nesie
kia, nieko nedirba. Tik dirbdami iš
moksite tobuliau įžvelgti gyvenimo 
tikrovę bei idealų šviesą. Dieve, jums 
padėk! . Kun. St. Yla

“PARAMOS” METINIS 
SUSIRINKIMAS

“Paramos” metiniam susirinkimui 
šiais metais buvo paimta erdvi ukrai
niečių salė. Gausių dalyvių registraci
ja pravesta pasigėrėtinai greitai ir 
sklandžiai. Prisirinko pilnutėlė salė, 
atseit, nariai domisi savu bankeliu. 
Juk jie ir yra tikrieji kooperacinio 
bankelio savininkai-tvarkytojai. Val
domieji organai yra narių įgalioti tvar
kyti reikalus tarp metinių susirinki
mų.

Priežiūros komiteto pirmininko pra
nešimas buvo gana išsamus ir ilgokas. 
Tarpe kitko, buvo iškelta abejojimų 
dėl dokumentų, liečiančių nemažą su
mą — $15.000 galiojimo; taip pat, 
kad rasta nepriregistruotų finansinių 
dokumentų. Nenuostabu todėl, kad pa
sipylė eilė klausimų. Kiekvienas klau
simus formulavo pagal sugebėjimą, 
Atsakyta nebuvo į kiekvieną klausimą 
paskirai, bet bendrai; tai gal ir buvo 
priežastimi tų pačių klausimų pakarto-

George BEN, B«A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont.
Telefonas LE. 4*8431

W. A. LENCKI,
B.A., L.L.B.

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Roe^fl 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronte.

Dėmesio namų 
savininkai!

Atlieku įvairius namų vidaus 
bei lauko remontus. Darbas ge
ras. Kaina pigi.

BR. AMBAKAS
Tel. LE. 7-2815 

MOTERIŠKŲ RCBŲ A & B TAILORS
SIUVĖJAS priima užsakymus A DjU..* 
vyriškų ir moter. paltų ir kostiumų. A. DCreSneVICIUS 
Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita.

1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO. TEL. LE. 1-1432

ALFA RADIO & TV
P A RDU OD A M IR T AISO M TELEVIZIJ AS. RADIJAS

TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MASINAS

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. lt* NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ U VIENOS 
KOMPANIJOS.

NAMŲ
RO. 6-7132

taip pat skaito atsakymu į paklausi
mus. Man jo kalba greičiau panaši . į 
firmos “Courtland Packers” bankro
to pateisinimą. Aš bent negirdėjau, 
kad kas būtų paklausęs, kodėl “Court
land Packers” subankrutavo; rodos, 
niekas net nekėlė klausimo, kodėl 
šiai bendrovei iš viso buvo duota pa
skola. Pirm. J. Strazdas savo meti-
niam pranešime aiškiai buvo pasakęs, 
kad ryšium su šia b-ve bankelis gali 
turėti nuostolių, tik šiuo momentu 
bankroto reikalai nebaigti ir konkre
čių duomenų nesą. Tą patį patvirtino 
ir priežiūros komitetas. Reikia tikė
tis, kad ateityje nariai kels panašius 
klausimus.

Sumanymų metu P. Bastys ragino ir 
toliau tęsti prieš kelerius metus pra
dėtą akciją — įtraukti priaugančią 
karta į mūsų narių eiles, pasirūpinti 
mūsų ekonominių organizacijų pavel
dėtojais. Graži ir tęstiną akcija, tik 
man kyla klausimas, ar sugebėsime 
mes jiems perduoti tikrą kooperaci
jos idėją? Ar ir čia neatras mūsų jau
nimas tas pačias partijų-partijėlių, 
grupių-grupelių rietenas, kaip ir vi
suomeninėse bei politinėse organiza
cijose? Nuolat girdime aimanavimus,

Sunkiai rieda 
Italijos politinis 

vežimas
(Atkelta iš 3 psl.)

Dabartinė būklė
Pastaruoju metu paaiškėjo, 

kad valstybės biudžetas yra labai 
pasyvus, kad bankai jau nepajė
gia mokėti užsieniui. Lieka vie
nas kelias: arba Įsivesti griežtą 
taupumą, arba nuvertinti lyrą. 
Kas jau yra pasiekęs tam tikro 
gerovės laipsnio, nenori susiverž
ti diržo. O komunistų vadovauja
mi darbininkai ir tarnautojai, 
net ir valdžios Įstaigų tarnauto
jai, streikuoja, reikalauja atlygi
nimo pakėlimo, o valdžia tam ne
turi pinigų. Padėtis tempiasi. Šio
mis dienomis valdžia nutarė pa
kelti benzino kainą 14-19 lyrų už 
litrą, apdėti didesniais mokes
čiais automobilių patentus, pa
kelti pajamų mokestį kaikurioms 
liuksusinėms prekėms ir pan. 
Bet tai yra laikinės, paviršutinės 
priemonės. Reikia atgauti visuo
menės pasitikėjimą. Daug kas 
dėl esamos padėties kaltina kr. 
demokratus, kurie leidosi į pa
vojingą eksperimentą — dėtis su 
marksistais, kurių atsiribojimas 
nuo komunistų vistiek liko neaiš
kus. O komunistų vadas Togliatti 
rankas trina iš džiaugsmo — juo 
Italijai blogiau, juo partijai ge
riau. Ir kas žino, ar krizės atveju 
dabartiniai kr. demokratų bend
radarbiai socialistai neišties ran
kos komunistams, kad Įsodintų 
juos Į valdžios balną.

Dr. J. Sav.

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visus mechaniš
kus automobilių pataisymus. Pate
pimus ir alyvos keitimus.

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nuro- 
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.

Tose pačiose patalpose atliekami 
body ir dažymo darbai.
Sav. ANTANAS PASKEVICIUS
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kad nutrūkęs dialogas tarp jaunimo ir 
senimo. Ar šitokiuose ir panašiuose 
reiškiniuose tik nereikėtų kartais jieš- 
koti priežasties? Ar tik mūsų vaikai 
neauklėjami svetimų tyresnėje de
mokratinėje dvasioje, negu kad mes 
norime pripažint? Man teko neviena
me anglų susirinkime su pranešimais 
ir diskusijomis dalyvauti (daugiausia 
iš švietimo srities). Būna visokių pa
klausimų, kartais gal ir labai naivių, 
bet į visus stengiamasi mandagiai at
sakyti. Antra “žįoplelė”

Paj ieškojimą i
Jieškau Elenos čepinskaitės-Jur- 

gaitienės, duktės Mykolo, kilusios iš 
Šiaulių apskrities. Rašyti: Gabrielius 
Čepinskas, Subačiaus 8 bt. 20, Vilnius 
24, Lietuvos TSR. — Lithuania

Ar ilgai iš santaupų gyventumėte 
tapę nedarbingais?
Dėl algų
draudimo P. BARAUSKO
skambinkite AGENTŪRA 
RO 6-0811 49 CAMEO ORES., TORONTO 9
arba RO 6-0832

Commissioner for Taking Affidavits

DR. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

Telefonas LE. 14250
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 

vai. vak. (pagal susitarimą).

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, RO-
Wiktoria BUKOWSKA, RO.
274 RONCESVALLES AVE.

(prie Geoffrey St.)
TEL. LE. 2-5493

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 vah ryto iki 6 v.v.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS kilimus. 

Automatinis etesira varymas. Sutai
sau iširusius gains ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

DRAUDIMAI
NAMŲ, AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI, 
ATSAKOMYBES, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO, 
BONDS IR PAN.

..ŠYPSENOS..
Suvalkietis Kaune 

Suvalkietis, atvykęs Į Kauną, 
pamatė Nemune skęstantį žmo
gų, kuris šaukėsi pagalbos.

— Ar tu moki kalbėti rusiškai?
— klausia suvalkietis.

— Taip, drauge, aš mokiausi...
— Matai, jei vietoj rusų kalbos 

būtumei mokęsis plaukti, tai 
šiandien nereikėtų skęsti...

1 Garbės laipsnis 
“Sandaros” Pustapėdis sakosi 

nugirdęs tokį pasikalbėjimą tarp 
Chruščiovo ir Sniečkaus:

Chruščiovas pasišaukęs Snieč
kų ir paklausęs jį:

— Kokiam jūs ten Bimbai su
teikėte daktaro laipsnį. Ar jis už
baigė universitetą?

Susimaišęs Sniečkus atsakęs:
— Taip, jis užbaigė. Žinoma, 

ne mokslą, o tik sienų dažymą 
naujai pastatytose universiteto 
patalpose...

Išvada
Profesorius sutinka gatvėje sa

vo buvusią studentę:
— O ką jūs dabar veikiate? 

Kaip jūsų vyras?
— Pone profesoriau, aš dar 

esu mergina!
— Iš tikro? Tai ir jūsų vyras 

dar turėtų būti viengungis...
Tik ne aš

Vienam jaunuoliui buvo pasiū
lyta įsirašyti į laivyną, kad galė
tų tarnauti povandeniniame lai
ve.

— Niekad, — atsakęs jaunuo
lis. — Aš kojos nekelsiu į tokį 
laivą, kuris tyčiomis skęsta ...

Blogas sapnas 
žmona: Sakyk, Antanai, kodėl 

tavo plaukai taip pasistoję?
Vyras: Sapnavau baisų sapną. 
Žmona: Kokį?
Vyras: Kad pas mus į svečius 

atvažiuoja tavo mama ir atsiveža 
su savim keturis šuniukus, tris 
kates ir papūgą...

Parinko Pr. Al.

DR. J. MATULIONYTĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimo valandos: pirmadieniais 
ir trečiadieniais 2 - 9 vai. vak., ant
radieniais, ketvirtadieniais ir penk
tadieniais 9-5.30 vai. p.p.

Telefonas RO. 6-1372

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORK1S 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 4, 

(į rytus nuo Dufferin St)

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ>.

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vaL ryto 
iki 6 JO vaL vak. šeštadieniais nuo 

10 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

Akių specialistas
L LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek 
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba slavų kalbomis.
470 COLLEGE ST\ Toronto 

Telet WAe 1-3924

24 VAL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131



TORONTO*
Studentų, skautų ir ateitininkų žinios nukeltos j 6 psl.

SV. JONO KR. PAR. ŽINIOS
— Gavėnios susikaupimas — reko- 

lekcijos prasideda šį sekmadienį, ko
vo 15 d., rytinėmis pamaldomis. Re
kolekcijas ves jaunosios kartos, jau 
JAV ėjęs mokslus, Tėv. jėzuitas Gedi
minas Kijauskas. Kiekvieną vakarą 
tais iv. Mišios ir konferencija. Kvie
čiame gausiai dalyvauti.

— Prašome pranešti apie sergan
čius, kad prieš Velykas jie būtą gali
ma aplankyti namuose. Ligonius, pa- 
geidaujančius rekolekcijų vedėjo vizi
to, jis mielai aplankys.

— Kun. B. Pacevičiui įkurtuvinis 
pobūvis rengiamas šį sekmadienį. 
530 v. vak. kun. B. Pacevičiaus atna
šaujamos Sv. Mišios, o po to parapijos 
salėje vaišės, sveikinimai ir meninė 
programa. Parengimas yra viešas, ir 
visi maloniai kviečiami atsilankyti į 
iškilmes. Pakvietimai gaunami para
pijų knygynuose ir J. R. Simanavi
čiaus krautuvėje. Ryšium su aji. VU 
Ko pirm. A. Trimako minėjimą, kun. 
Pacevičiaus pagerbimas įvyks ne 5 v., 
kaip anksčiau buvo skelbta, bet pusę 
valandos vėliau, Ly. 530 v. v.

— Šią savaitę baigiamas lankyti 
Swansea rajonas ir pradedamas Baby 
Point, prieš tai susitarus telefonu.

— Parapijos chorai, jaunųjų ir su
augusių, ruošia velykinį giesmių re
pertuarą. Didžiosios Savaitės pamaldų 
apeigų metu įjungiamas ir jaunimas.

— KaL Moterų Dr-jos drabužių va
jus vyksta sėkmingai. Jau apie 60 

, siuntinių yra paruošta ir šią savaitę 
išsiunčiama Suvalkų trikampio lietu
vių šeimoms. Už siuntinių pasiuntimą 
pašto išlaidas padengia parapija. Dra
bužių vajaus organizatorės dėkingos 
visiems geros valios tautiečiams, pa
aukojusiems drabužių ir tuo parėmu- 
siems mūsų tautos žmones.

— Užjaučiame parapijos komiteto 
narį Stasį Grigaliūną, Lietuvoje mirus 
jo motinai a.a. Anelei Grigaliūnienei.

— Dėkojame už duosnias aukas šv. 
Augustino kunigų seminarijai. Surink
ta $587,25.

— Su pasigėrėjimu sekame “Vyčio” 
sporto Įdubo jaunių laimėjimus. Jie, 
žaisdami Toronte šv. Jono Kr. para
pijos vardu, parapijų lygos pirmeny
bėse, laimėjo I vietą. Sėkmės tolimes
nėse rungtynėse į Ontario pirmeny
bes!

— Sutuokta: Stasys Kniukšta ir 
Magdalena Rėkutė.

KLB TORONTO APYL. TARYBOS

PRISIKĖLIMO PAR. ŽINIOS
— Rekolekcijos prasideda šį sekm. 

Jas ves šv. Kazimiero liet kolegijos 
Romoje dv. vadas mons. Vyt. Balčiū
nas. Pirmoji rekoL savaitė skiriama 
moterims ir merginoms, antroji — vy
rams ir vaikinams. Be to, D. Savaitės 
metu bus atskiros konferencijos vai
kučiams ir jaunimui.

— Pirmąją rekoL savaitę moterims 
Mišios — 7, 730, 8 ir 9 v. ryto. Po 9 
v. Mišių — pamokslas. Vakare rekoL 
pamokslas bus 730 v., o po jo — Mi
šios, kurių metu dalyvės įsijungia į 
Mišių dialogą ir bendrą giedojimą- Iš
pažintys klausomos ir Komunija dali
jama per visas Mišias. Nuo ketvirtad. 
vakaro išpažintys pradedamos klausy
ti nuo 630 v. Kviečiame per rekolekci
jas anksti prieiti išpažinties ir kasdien 
ar kas vakarą priimti šv. Komuniją.

— Šį sekm. Mišios 1130 v. r. par. 
salėje bus laikomos.

— Per rekolekcijas kviečiame visus, 
kurie gali, duosniai aukoti labdarybei. 
Aukos bus renkamos prie bažnyčios 
durų, šį, kitą ir Velykų sekm. bus ren
kamos aukos ligoniams ir vargstan
tiems sušelpti; aukas prašom įmesti 
į specialią dėžutę, šiokiadieniais per 
abi rekolekcijų savaites bus renka
mos aukos mūsų seselėms.

— Š.m. tradicinių par. agapių po 
vyrų ir moterų rekolekcijų nebus; 
vietoj jų, Verbų sekmacL, po religinio 
koncerto, par. salėje bus parapijos ka
vutė, į kurią visi parapijiečiai ir visi 
lietuviai maloniai kviečiami. Vaišės 
bus nemokamos ir be pakvietimų. 
Kreipiamės į par. ponias, prašydami 
tai kavutei iškepti tortų, pyragų. Ma
loniai prašome paskambinti parapijos 
raštinėn arba KaL Mot. Dr-jos pirm. 
A. Kuolienei RO 9-7951. Reikia bent 
60-70 tortų, pyragų ir Lt.

— Nuoširdžiai užjaučiame Edv. Mik- 
lovaitį, Lietuvoje mirus jo motinai 
šv. Mišios už jos vėlę — kovo 16 d., 
8 vai. ryto.

— Pr. sekm. specialioje rinkliavo
je Toronto kunigų seminarijai suauko
ta $462,60. Kurie šiam svarbiam rei
kalui nesuspėjo paaukoti, kviečiami 
tai padaryti šį sekm. įprastų rinklia
vų metu, pažymint ant vokelio, kad 
auka skiriama seminarijai

— Pr. sekm., minint šv. Kazimiero, 
Lietuvos jaunimo globėjo, šventę, Mi
šiose 10 v. organizuotai dalyvavo To
ronto ateitininkai (skautai dalyvavo 
vieną sekm. anksčiau). Pritaikytą žo
dį pasakė T. Rafaelis. Jaunimas abu

Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto 

pirmininkui
a. a.

d r. Antanui
TRIMAKUI

pagerbti bei mūsų kovai už 
Lietuvos išlaisvinimą atžymėti

kovo 15 dieną, 
sekmadienį,
Toronto Prisikėlimo 

parapijos auditorijoje
įvyksta

8 pd. . Tėrittė, ZiborUl « 1864. IU. 18. — Hr. 11 (738)

B MONTREAL

AKADEMIJA - KONCERTAS
Pagrindiniu kalbėtoju bus žymusis Amerikos 
lietuvių veikėjas ir Tautos Fondo valdytojas 

iš Niujorko.
Koncertinę dalį atliks pianistas, Klevelando 

konservatorijos profesorius 
Čiurlionio, Šopeno ir Liszto kūriniai

Įėjimas: laisva auka. Pradžia: 3.30 vai. p.p. punktualiai.

prel. Jonas Balkūnas

Andrius Kuprevičius
Rengėjų komitetas

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje 236 kuopa 
Toronte, kovo 14 dienų, 12 vai. ruošia 

Lietuviu Namų didžiojoje salėje

B A Z AR A
Virš 900 fantų, jų tarpe labai vertingų.

Bazaras prasidės 8 v.v. Juozapinėmis. Bufetas 
veiks nuo 12 vai. su minkštais ir kietais gėri
mais. Maloniai kviečiame atsilankyti įbazarą 
ir į Juozapines.

Toronto 236 SLA kuopa

POSĖDIS įvyko kovo 6 d. šv. Jono Kr. 
par. salėje. ApyL v-bos pirm. dr. J. 
Matulionytė, pradėdama posėdi, pa
kvietė atsistojimu pagerbti aa. dr. A. 
Trimaką, VLIKo pirm., ir a.a. V. Užu
pį; posėdžiui pirmininkauti pakvietė 
L. Tamošauską, sekr. E. Jurkevičienę. 
Po apyl. v-bos ir revizijos komisijos 
pranešimų buvo išrinkta nauja valdy
ba: M. Abromaitis, kun. P. Ažubalis, 
P. Bastys, inž. E. čuplinskas, J. Gus
tainis, K. Manglicas, J. šergalis. Rin
kimai užtruko gana ilgai, nes sunkiai 
davėsi surandami kandidatai. Revizi
jos komisija pasiliko ta pati: S. Bane- 
lis, E. Jurkevičienė ir inž. P. Lelis.

A.A. JUZEFĄ KLUMBIENĖ mirė 
kovo 9 d., pirmadienį šv. Juozapo li
goninėje Toronte. Ji yra Eleonoros 
Dūdienės mamytė. Velionė teturėjo 
54 m. amžiaus. Pašarvota Odette lai
dotuvių namuose. Rožinis vakarais 8 
vai. antradienį ir trečiadienį. Laidoja- 
ma ketvirtadienį 10 v. r. iš šv. Jono 
Kr. bažnyčios lietuvių kapinėse, kur 
prieš trejus metus palaidotas jos vy
ras Stasys. Velionė buvo giliai tikinti 
moteris, gyveno p. Dūdų šeimoje, nuo
širdžiai rūpindamasi anūkais.

LIETUVIŠKŲ VELYKINIŲ SVEI
KINIMŲ Toronte galima gauti:

Šv. Jono Kr. ir Prisikėlimo parapijų 
knygynuose; “Time Cigar & Gift 
Store” J. Beržinskas, 1212 Dundas St. 
W.; Margis Drug Store, 408 Roncesval- 
les Ave.; “Tony’s Variety”, 373 Ron- 
cesvalles. Velykinius ir kitomis pro
gomis sveikinimus išleido “žiburių” 
spaudos b-vė, 941 Dundas St. W., To
ronto 3, Ont.

TABAKO AUGINTOJŲ DELEGA
CIJA, lydima 300 ūkininkų, buvo at
vykusi į Torontą pas prov. valdžios 
žemės ūkio min. Stewart, kuriam iš
dėstė savo nusiskundimus dėl tabako 
supirkinėtojų siūlomų labai žemų kai
nų. Demonstracijoj dalyvavo ir apie 
20 lietuvių iš Delbi ir kt. apylinkių.

BALTŲ FEDERACIJOS POSĖDIS 
LN vasario 26 išklausė K. Skrupske- 
lio įdomios paskaitos, vadovybės pra
nešimų ir išrinko naują valdybą — 
pirm. H. Kullango, vicepirmininkais 
— latvį Kronbergs ir lietuvį J. R. Si
manavičių. Be to, iš lietuvių įeina 
kaip narys dr. M. Anysas, rev. komi- 
sijon — SL Juozapavičius.

sekmadienius labai gausiai ėjo Komu
nijos.

— Nuo šios savaitės sudažninamos 
pamokos išpažinčiai ir Komunijai be
siruošiantiems vaikučiams: be sekma
dienių, jos dar bus kas antradienį ir 
ketvirtadienį, 7 v.v. LV Namuose.

— šį sekm. religijos pamokos gim
nazistams bus ne par. salės aktorių 
kambariuose, bet LV Namuose po 10 
vai. Mišių.

— Šį sekm. sės. Paulės vaikų gru
pei V, VI, VII, VIII sk. katechetinių 
pamokų nebus.

— Par. choro repeticijos, abi bend
ros, bus šį antr. ir ketv., 7.30 v. v. 
muzikos studijoje.

— Gavėnios rekolekcijų metu bus 
kalėdojami tik toliau gyveną parapi
jiečiai, su jais iš anksto susitarus.

KLK MOTERŲ DR-JOS PRISIKĖ- 
LIMO PARAPIJOS SKYRIAUS narių 
susirinkimas — šį sekmadieni, kovo 
15 d., po Sumos muzikos studijoj. Žo
dį tars rekolekcijų vedėjas mons. V. 
Balčiūnas. Narės ir viešnios prašomos 
gausiai dalyvauti. Valdyba

DOVANŲ KRAUTUVĖ “DAINA” 
persikelia į 111 Roncesvalles Avė. Se
nojoj patalpoj College St. šią savaitę 
vyksta išpardavimas.

PADĖKA
Noriu išreikšti nuoširdžiausią padė

ką už rūpestį mano ligoje dr. A. Užu- 
pienei, dr. B. Spaęks, dr. J. Hauch, 
gail. seseriai p. A. Budrienei, kuri 
taip nuoširdžiai manim rūpinosi. Kun. 
kleb. P. Ažubaliui, kun. J. Staškevi
čiui, Tėvui Kornelijui, OFM, už dažną 
lankymą ir dvasinį sustiprinimą. KLK 
Moterų Dr-jos šv. Jono Kr. par. sky
riui, p. R. Bražukienei, p. D. Klibin- 
kaitienei, p. B. Manglicienei, p. Pesec- 
kienei, p. Z. Simonaitienei, p. K. Star- 
kutienei, p. A. Valeškienei, p. V. Va
laitienei, p.p. O. K. Ivanauskams, p.p. 
O. A. Jakimavičiams, p.p. T. V. Ko- 
belskiams, p.p. E. A. Underiams už 
lankymą, gėles ir dovanas. To paties 
likimo draugei — ligonei p. M. Kuz- 
mickienei už smagiai praleistą bendrą 
laiką. Sūnui, marčiai, dukroms, žen
tams ir anūkams už visokeriopą ir 
nuoširdžią globą mano ligoje. Visiems, 
visiems nuoširdus ačiū neužmirštamai 
pasiliks mano širdyje.

O. Vanagienė

“ŽIBURIŲ” SPAUDOS B-VĖS ME
TINIS ŠĖRININKŲ SUSIRINKIMAS 
— ši šeštadieni, kovo 14 d., 3 v. p.p., 
salėje virš “T. žiburių” redakcijos. 
Bus padaryti metiniai pranešimai, ap
svarstyti spaustuvės reikalai ir išrink
ta valdyba bei revizijos komisija. Ne
susirinkus nustatytu laiku kvorumui, 
po valandos šaukiamas-kitas susirin
kimas, kuris bus teisėtas, nežiūrint 
dalyvių skaičiaus, šėrininkas, negalįs 
pats dalyvauti, gali Įgalioti kitą šė- 
rininką.

JUOZAS SAVOLIONIS gydosi šv. 
Juozapo ligoninėje.

JIEŠKOMAS PIRKTI 3-jų miegamųjų 
vasarnamis arba sklypas lietuviškame 
rajone Springhurste. Skambinti tel. 
RO. 24960.

DURIE-BLOOR, 7 didelių kamb. at
skiras namas, rupių plytų, naujai iš
dažytas, moderni virtuvė, garažas. Tik 
$3.000 įmokėti, galima tuoj užimti, 
sav. labai pageidauja parduoti. Skam
binti 363-1441 betkuriuo laiku, vaka
rais BE 9-2163.

ORKESTRAS visokiems parengimams. 
Patyręs groti vestuvėse, piknikuose, 
arba mažuose parengimuose.

Tel. LE 5-0466. A. Zaremba

IŠNUOMOJAMAS ELEKTRINIS GA
RINTUVAS. Lengvai nuima senus sie
nų popierius — užtenka tik įjungti 
Nepalieka nei garų nei dūmų. Skam
binti —> A. Morkis LE 4-8459

ĮDOMUS JAUNIMO SUSIRINKI- 
MAS įvyks šį sekmadienį, 11 vaL ry
to (po 10 vaL pamaldų) LV Namuose. 
Trijų ekspertų grupė atsakinės į jau
nuolių klausimus. Klausimų yra daug 
ir įdomių: Kodėl kitų religijų (ne ka
talikų) moraliniai reikalavimai yra 
mažesni? Ar taip vadinamas “slow 
dancing” yra nemoralus? Kodėl daug 
kas pasisako prieš “going steady”? 
Kodėl tėvams nepatinka “beatles”? 
Panašių klausimų yra pateikta pačių 
jaunuolių net 25.

Kviečiame visus 13-18 m. amžiaus 
berniukus ir mergaites.

Toronto vyr. moksleiviai 
ateitininkai

‘‘VARPO” CHORAS, rengiasi įdai
nuoti 15 liet, dainų į ilgo grojimo 
plokštelę. Kovo 21 d. iš Čikagos at
vyks specialistai su atitinkama apara
tūra. Tą dieną įrekordavimas bus at
liekamas Prisikėlimo salėje.

PADĖKA
Už suruoštą man staigmeną — įkur

tuves nuoširdžiai dėkoju draugams 
bei pažįstamiems. Didžiausia padėka 
tenka rengėjai poniai M. Liegienei, 
o taip pat ir S. A. Gaideliams, A. A. 
Totoraičiams, P. M. Žymantams, A. V. 
Grybams, J. S. Valatkams, Z. Didž- 
balienei, E. Kulienei, L. Karosienei, 
A. Markutienei, M. Krikščiūnienei, E. 
Underienei, M. Savickienei, V. Cibuls- 
kiui, K. Žebrauskui.

Jūsų vertingos dovanos ir parodytas 
nuoširdumas paliks ilgai mano atmin
tyje. Kleopą Bartnikienė

GAV1SNIOS RIMTIES KONCER
TAS šiais metais įvyksta Prisikėli
mo bažnyčioje Verbų sekmadienį, ko
vo 22 d., 5 v. p.p. Kun. Br. Jurkšo 
gerai suplanuota ir ruošiama koncerto 
programa yra augšto lygio ir verta vi
sų susidomėjimo. Didžiųjų kompozi
torių —- Bacho, Haydno, Dvorzako, 
Rossini, De La Lande kompozicijas iš
pildys žymieji solistai: J. Liustikaitė, 
S. žiemelytė, V. Verikaitis ir smuik. 
S. Kairys. Parapijos choras pasirodys 
su didingu Haendel “Alleluja”, Pa- 
lestrinos, Šuberto ir Perosi kūriniais.

K.

Su angliškais užrašais. ŠEŠTADIE
NĮ, KOVO 14 D., 6JO ir 9.15 v.v. 
Visos vietos rezervuotos. $1.50, 
$125, $1.00. Bilietų kasa, atidaryta 
kasdien 9.30—6.00 v.v. Dėl bilietų 
rašykite šiandien

EATON AUDITORIUM
Tel. UN. 1-1144

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Jauniams vairuotojams — Ontario 
Safety League. Jau galima važiuoti 
pirmą pamoką. Bandykite be įsipa
reigojimų. Nemokami nurodymai 
jūsų namuose ar mūsų klasėje tu
rintiems laikinus leidimus.
572 BLOOR ST. W. (at Bathurst) 

Tel. LE 2-3656
. .......... ...................................................-

John's Flooring
SENOS GRINDYS ATNAUJINA

MOS IR IŠLYGINAMOS.
SKAMBINTI EM 8-6575 

118% Robinson St., Toronto 3, Ont.

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

1611 Bloor St. W. Toronto, Ont.
Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664

Vakarais — HU. 9-1543.
INDIAN RD. — HIGH PARK. 7 butų apartamentas, 4 butai po 6 kamb., 

2 — po 4 kamb., 1 butas — 3 kamb. Kaina S54.500. įmokėti $10.000.
BOWSTEAD — INDIAN RD., 7 kamb. namas per du augštus, plius 2 

saulės kamb., vandeniu alyva šildomas, nepereinami kambariai, du 
dideli garažai. Kaina $18.900. įmokėti $3.500. Balansui viena atv. skola.

HARDWARE VERSLAS Bloor gatvėj. Kaina $4.000.
QUEBEC — BLOOR, 7 kambariai plius atskiras didelis sklypas, vandeniu 

alyva šildomas, be garažo. $17500. įmokėti $3.000.
ARMADALE —> BLOOR, 7 kambariai, atskiras, 2 virtuvės, 2 vonios, van

deniu apšildomas, garažas. $20.900. įmokėti $5.000.
GLENLAKE — QUEBEC, 10 kambarių, atskiras, 2 vonios, 2 virtuvės, 2 

garažai, vandeniu apšildomas. $21.500. įmokėti $4.000.
ARMADALE — BLOOR, 7 dideli kambariai, liuksus atskiras namas, 2 vir

tuvės, 2 vonios, žaidimo kambarys, garažas. $22.900. įmokėti $8.000.
RONCESVALLES — GARDEN, 11 kambarių, atskiras DUPLEX AS, van
dens apšildymas, 2 vonios, 3 virtuvės. Viso $23.500. įmokėti $7.000.

Dėl tolimesnių Informacijų skambinkite A. GARBENIUI

LEO GOODMAN, 
B.A., C.A. 

Chartered 
Accountant 

BA 2-1742, TORONTO

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu
bys. Tel. WA. 2-7981. Namų AM. 
1-0537.

BALTIC MOVERS
Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę J 
Montreal,. Londoną, Windsora. Ramfl- 
tona. North Bay, Sudbvri ir kitur.

30 DEWSON ST^ TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

408 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944
kampas Howard Park

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, Phm.B.

Cigarečių kartonas už $3.09
Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite į MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 

mes pasiryžę jums padėti geriausiai.
Mes turime daugybę europietiškų mišinių, kaip trejos devynerios, ramu
nėlės, zubražolė, “C” termometrai ir kt. Kas nori pigiai pirkti įvairius FOTO 
APARATUS arba filmų aparatus — BOLEX, KEYSTONE-BELL, HOWELL 

ir kt., juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ DIENĄ- 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944-

MARGIS DRUG STORE
Moteriškos kojinės

AUŠROS VARTŲ PAR. ŽINIOS
— šį sekmadienį, kovo 15 d., T. J. 

Kubilius, SJ, pradeda misijas. Pa
mokslus sakys 10 ir 11 vaL Mišių me- 
tu. Vakarinių pamaldų tą dieną nebus. 
Nuo pirmadienio iki penktadienio va
karinės pamaldos ir pamokslas — 730 
v.v. Ryt. pamaldos ir pamokslas — 
9 vjt. šeštadienį vakarinės pamaldos— 
7 v.v., rytinės — 9 v. Sekmadienį už
baigsime misijas 5 v.v. Mišių metu 
giedos parapijos choras, kuris tuoj po 
Mišių išpildys bažnyčioje koncertinę 
programą. 6.15 v. p.p. parapijos salė
je bus vaišės, organizuojamos Gyv. Ro
žinio Dr-jos pagerbti T. J. Kubiliui, 
šios parapijos steigėjuL Įėjimas $1.50.

— Kovo 21 d., šeštadienį, 8 v.v. M. 
Lietuvos Bičiulių Dr-jos valdyba ruo
šia Vydūno literatūrinės premijos įtei
kimo iškilmes dr. M. Anysui drauge 
su Kristijono Donelaičio 250 m. mir
ties paminėjimu AV parapijos salėje. 
Misijų dalyviai galės šiame minėjime 
dalyvauti tuoj po vakarinių pamaldų 
— Mišių ir pamokslo.

— Bazaras prasideda šį šeštadienį, 
kovo 14 d., nuo 1 v. p.p. iki 7 v.v.; bus 
tęsiamas sekmadienį nuo 9 vx. iki 8 
v.v. Visi dalyvaukime ir atsiveskime 
savo draugus. Loterijos knygučių bi
lietai bus traukiami sekmadienį 7 v.v.

— Aukos bažnyčios fondui: $34 — 
A. ir J. Lapinskai; $24 — H. Tauteras; 
$20 — M. Mažeikienė; $15 — B. Bag- 
džiūnas, K. Spaičys, J. Venckus, Sofi
ja V. Spaičienė, D. Rupšys; $19 — 
P. Girdžius, J. Maskaliūnas, A. Zubric- 
ky, A. Jonelis, B. Jaugelis, K. Mila
šius, J. Ivanauskas, J. Kinderis, P. 
Styra, J. Gudas, P. Klezas; $5 — L. 
Stankevičius ir J. Petrulis.

ŠV. KAZIMIERO PAR. ŽINIOS
— Sį sekmadienį, kovo 15 cL, 7 v.v. 

prasideda rekolekcijos, kurias ves T. 
J. Vaišnys, SJ. Truks visą Savaitę. 
Kiekvieną dieną 8 v.v. — pamokslas, 
šv. Mišios ir išpažinčių klausymas. Re
kolekcijų užbaiga — šeštadienį, kovo 
21 d., 8 v.v.

— Sv. Kazimieras paminėtas labai 
iškilmingai. Mišiose 11 vai. organi
zuotai dalyvavo didelis būrys skautų 
bei skaučių. Tai dienai pritaikytą pa
mokslą pasakė kleb. kun. dr. F. Juce
vičius. Gražiai pagiedojo vyrų choras, 
kuris didelę pažangą yra padaręs. 10 
vai. skirtose vaikams pamaldose taip 
pat gražiai pagiedojo jaunučių chore
lis. Po pamaldų par. salėje įvyko skau
tų sueiga. Didelis būrys skautų, užim
dami beveik visą salę, parodė, kad 
mūsų jaunimas yra veiklus ir gali 
daug nuveikti, tik reikia vadų. Skau
tus pasveikino klebonas kun. dr. F. 
Jucevičius.

— Kazimierinių vakarienė kovo 7 d. 
praėjo su dideliu pasisekimu. Prie 
skaniai paruoštų užkandžių salė buvo 
pilna svečių apie 300. Vakarienei va
dovavo par. komiteto pirm, žmona p. 
šimonėlienė. Vyriausios šeimininkės 
buvo: p.p. Girdauskienė, Paznokaitie- 
nė, Piečaitienė, Karpavičienė ir kitos. 
Sėkminga buvo ir loterija. Stambiau
sias fantas, kurį padovanojo p. Bube- 
lis, buvo “Liquor cabinet”, kurį iš
traukė p. Dasienė. Vakarienė davė pel
no $940. Be to, vakarienės metu dar 
suaukojo svečiai $300. E. N.

PROF. A. KUPREVIČIAUS forte
pijono koncertas pr. sekmadienį WY 
CA salėje gražiai praėjo. Pianistas 
Montrealy girdimas, rodos, jau trečią 
kartą, šio lietuvių virtuozo išgirsti su
sirinko gražus būrys muzikos mėgė
jų, jų tarpe nemažai svetimtaučių. 
Prof. A. Kuprevičius profesoriauja 
muz. konservatorijoje Klevelande ir 
rengiasi netrukus vykti Europon, kur 
yra pramatyta eilė jo koncertų. Mont- 
realyje jo koncerto rengimu rūpinosi 
“NL” leidėjai. Po koncerto svečias 
gražiai buvo pagerbtas jaukiose vai
šėse pas pianistą K. ir D. Smilgevi
čius.

SKAUTŲ MUGĖ, kuri Montrealyje 
yra organizuojama pirmą kartą, įvyks 
AV par. salėje balandžio 18-19 d. No
rima surinkti pinigų būtiniausiems 
stovyklavimo įrengimams naujoje liet, 
įsigytoje stovyklavietėje.

PYRAGŲ KEPIMO KONKURSE, 
rengtame vienos žydų moterų organi
zacijos, kovo 3 d. lietuvės šeimininkės 
labai gražiai pasirodė, nusinešdamos 
didžiausią skaičių premijų. Už savo 
pyragus premijas laimėjo: M. Bub- 
liauskienė — dvi ir po vieną: A. 
Kuncevičienė, M. Murauskienė ir M. 
šemogienė. Lietuvės iš kitų tautybių 
išsiskyrė ir gražiais tautiniais drabu
žiais, tuo pasirodydamos viso paren
gimo centre. Lietuvių moterų dalyva
vimu rūpinosi KLK Moterų Dr-jos 
Montrealio skyr. pirm. V. Ottienė. Ma
noma, kad kaip kiekvienas, taip ir mo
terų išėjimas į platesnę įvairių tauty
bių bendravimą, yra pageidautinas ir 
sveikintinas dalykas.

District Estate 
Brokers Inc.

Montreal Real Estate Board nariai
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722-2472
NAMAI, ŽEME, PASKOLOS

A. GRAŽYS 739-9328 
P. JASUTIS — LA 2-7879
M. ROTH — RE 7-9353

10 METŲ PATIRTIS

DAIL. ANASTAZIJA IR ANTA
NAS TAMOŠAIČIAI, gyv. KingsUme, 
pr. sekmadienį lankėsi Montrealyje, 
dalyvavo A. Kuprevičiaus koncerte ir 
priėmime. Ta pačia proga Tamošaičiai 
aplankė ir pasaulinės garsenybės dail. 
Pablo Picasso darbų parodą, kuri iki 
šio mėn. pabaigos vyksta Museum of 
Fine Arts patalpose Sherbrooke g.

SĖS. M. MARGARITA, vienuolyno 
vyresnioji, šią savaitę dalyvauja su
važiavime Čikagoje, kur vyksta pa
šaukimų savaitė. Sesuo M. galutinai 
susitars su Čikagos Lietuvių Operos 
soL P. Bičkiene dėl koncerto Montre
alyje gegužės 2 ČL, seselių veiklos de
šimtmečio minėjime. —v—

SEKMADIENIAIS SV. KAZIMIE
RO PARAPIJOS SALĖJE pradedamos 
“Lito” operacijos kovo 15 d. Jos bus 
vykdomos pasibaigus 10 vaL pamal
doms iki 12J0 v., ty. tuo pat laiku, 
kaip ir AV parapijoje. Bus inkasuoja
mi pinigai, čekiai, pašto perlaidos, da
romi pinigų išmokėjimai, priimami 
nauji nariai ir t.t. Tačiau pageidau
jama, kad ilgesni dalykai, kaip pareiš
kimų užpildymas paskoloms, būtų at
liekami šiokiadieniais. Operacijoms 
vykdyti pakviestas ilgametis “Lito” 
kred. komisijos pirm. J. Juškevičius.

Rosemonto skyriaus darbo valandos 
3997 Rosemont Blvd, lieka nepakeis
tos.

SPĖČIAU LENGVATA INDĖLIAM 
PERKELTI J DEPOZITUS. “Litas” 
skaičiuoja dividendus už indėlius kas 
metų ketvirtį. Tačiau nuo birželio 30 
d. iki metų galo bus tik vienkartinis 
dividendų skaičiavimas. Užtat visi na
riai, kurie nenumato iki galo metų iš
laikyti savo santaupų indėlių sąskai
toje, turėtų dalį jų perkelti į depozi
tus, už kuriuos 4% palūkanos skai
čiuojamos kas mėnesį. Kad perkėlimo 
metu nariai nenustotų dividendų arba 
palūkanų už savo santaupas, “Lito” 
valdyba nutarė už kovo ir birželio 
mėn. perkeltus indėlius mokėti divi
dendus už pilną metų ketvirtį, nežiū
rint kurią dieną perkėlimas padary
tas. Palūkanos už tokias į depozitus 
perkeltas sumas bus mokamos nuo se
kančio mėn. pirmos dienos. Visi na
riai kvitv-i-iiii tuo patvarkymu pasi
naudoti. Pr. R.

METINIS “LITO” SUSIRINKIMAS 
kovo 1 d. buvo pradėtas pamaldomis 
11 vaL Po jų Įvyko nepapr. sus-mas 
įstatams pakeisti. Metinį sus-mą ati
darė pirm. J. Bernotas, notaras, ir 
įteikė dovaną — buv. pirm. D. Jurkui 
dail. Bukausko paveikslą. Iš praneši
mų paaiškėjo, kad 1963 m. “Litas” 
padarė $2,5 mil. apyvartą ir turėjo 
$54.683,27 pajamų su $32.194,34 pel
no. Nutarta nariams išmokėti 4% % 
dividendų. I? pelno likučio nutarta pa
skirti $1.225: KLB Montrealio liet, sto
vyklavietei $800, Augšt. lit. kursams 
$75, šeštad. mokykloms $100, sporte 
kl. “Tauras” $100, Vas. 16 gimnazijai 
$50, Akad. Sambūrio V. Krėvės vardo 
literat. premijai $50 ir N. Pr. M. se
selėms $50.

Vedėjas P. Rudinskas pateikė 1964 
m. sąmatą — $70.615. Pelno numatyta 
$32.765. Už indėlius bus mokama 4% 
%, o už depozitus — 4%. 1965 m. bus 
stengiamasi pereiti prie vienkartinio 
dividendų skaičiavimo, bet užtat juos 
padidinti iki 5%.

Susrinkime dalyvavo apie 300 asme
nų, kurių 216 su balsavimo teise. Nors 
susirinkime įstojo 1010-sis narys, ta
čiau tikrumoje kovo 1 d. buvo tik 866 
nariai, kadangi daug narių yra išstoju
sių ar mirusių. “Litas” turi net 156 
nepilnamečius narius, taigi gali labai 
optimistiškai žiūrėti į savo tolimesnę 
ateitį. Balsavimuose dalyvavo 196 na
riai. Į valdybą išrinkti: P. Rudinskas 
181 balsu, P. Adamonis 128 ir J. Bulo
ta 98. Į kredito komisiją: J. Juškevi
čius 158 ir Iz. Mališka 110. Į revizijos 
komisiją: Juozas Lukoševičius 160 ir 
P. Povilaitis 119.

Po susirinkimo sekė vakarienė, ku
rios pasisekimui daug pasidarbavo šv. 
Kaziemiro par. ponios vadovaujamos 
p. Girdauskienės ir p. Gruckūnienės. 
Bufete sėkmingai darbavosi P. Žu
kauskas, J. Paznokaitis, V. Murauskas 
ir .kt. Tenka konstatuoti, kad tai buvo 
pats trumpiausias ir sklandžiausias su
sirinkimas per visą “Lito” gyvavimo 
laiką. Jo pasėkos jau dabar aiškiai 
jaučiamos: per pirmąją kovo mėn. sa
vaitę “Litan” įplaukė $50.000. Dal.

VELYKŲ ŠVENTĖSE IR KITOMIS 
PROGOMIS savo artimuosius sveikin
kime lietuviškai. Gražių lietuviškų 
sveikinimo kortelių galima gauti para
pijų kioskuose ir kitose lietuviškose 
krautuvėse. Korteles išleido spaudos 
b-vė “žiburiai”, Toronte.

ROYAL- LONDON 
& LANCASHIRE

APDRAUDOS BENDROVĖS 
yra atstovaujamos:

Adamonis Insurance 
Agency Inc.

Quebec Insurance Brokers 
Association nariai 

3907 Rosemont Blvd.
Tel.: 722-2472

GAISRAS — AUTOMOBILIAI
— NELAIMINGI ATSITIKIMAI — 

Tikslus ir greitas patarnavimas 
Sąskaitos “Lite” Nr. D-752

TAUPYK IR SKOLINKIS
Savo Kredito 
Kooperatyve *-l I MO

Adresas: 1465 De Seve Street, Montreal 20, P.Q., tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. Mirties ir invalidumo atve
jais pagal turimą draudimo polisą santaupos iki $2000 išmokamos dviguba 
suma. Už depozitus mokama 4%, už šėrns — 4^%. Už asmenines pasko
las imama 7,6%, už nekilnojamo turto paskolas — 6,5%. Pigus paskolų 
draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.
BANKAS VEIKIA: 1465 De Seve — sekmadieniais nuo 1030 iki 12.30 vai.; 
dieną — antrad., trečiad. ir ketvirtadieniais nuo 10 iki 1 vai.; vakarais — 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 8 vai. 3997 Rosemont Blvd. (tel. 
722-2472) trečiad. 7-9 v.v. ir penktadieniais 1-6 vai. ir nuo 7-9 vai. vak.




